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Abstract 
The question raised in this study is: Why are similar companies so different? 

That is, why do companies of the same size, in the same line of business, and 
with the same organizational structures, etc., function in different ways? The 
answer to these questions is expected to be found through knowledge of basic 
ideas in companies. Important points of departure are that small companies 
are interesting research objects and that an organization can be viewed as a se t 
of deep and surface structures which may appear in the language of its 
members and other interested parties. Based chiefly on deep interviews, the 
study is intended to generate knowledge and understanding of basic ideas and 
their function in small companies. 

The deep structures of the four companies show that the basic ideas can be 
understood as ideologies. They refer to basic values, are apprehended by the 
members of the organization and other interested parties, and prescribe what 
is desirable. The differences between the cases form the basis of a classification 
of the ideologies into four ideal types: capitalistic , religious, narcissistic, and 
socialistic. 

The surface structures are viewed in two perspectives, one referring to t he 
behaviour of the companies and the other to the relational behaviour between 
the companies and the interested parties. The fo rmer shows that the patterns of 
behaviour are different in the four companies and may be characterized as 
efficiency-directed, adaptation-directed, ego-directed, and socially-directed. A 
comparison between these patterns of behaviour and the ideologies of the 
companies makes the directing function of the ideologies visible. Through 
situation interpretation, ideologies direct organizational behaviour towards 
particular patterns. The relational perspective causes the controlling function 
of ideologies to appear. Differences in co-acting between the companies - that is, 
the extent to which and on what grounds the interested parties behave in 
accordance with the behaviour of the companies and the attitudes of the 
interested parties to the ideological va lues - show that ideologies can exercise 
control either through their power over prob lem interpretation or their power 
over acting. 

The results of this study indicate that the answer to the initial question is that 
organizations have different ideological faces. 
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I 

FÖRORD 

Att ge sig in i ett avhandlingsarbete är som att ge sig ut och resa på ett 
interrail-kort. När man stiger på tåget finns en allmän resplan och 
en förhoppning om nya erfarenheter. Men det blir inte alltid som 
resplanen föreskriver. Av nyfikenhet blir man ibland kvar på vis sa 
platser längre än beräknat, tåget blir till följd av snöstorm inställt 
under kortare eller längre perioder och man gör "avstickare" ti ll 
intressanta orter som dyker upp under resans gång. 

Alla de erfarenheter som görs under en sådan resa och de människor 
som bidrar ti ll att berika denna , är knappast möjliga a tt komma 
ihåg. Jag nöjer mig därför med att se detta arbete som en uppsum-
mering gjord vid resans slut och att nämna de personer och orga ni
sationer som rest med mig under en längre tid eller på annat sätt 
varit betydelsefulla för denna resa. 

Bland organisationerna är jag de studerade företagen och deras 
intressenter stort tack skyldig. Utan Er "frikostiga" medverkan hade 
resan inte varit möjlig. 

En annan organisation som också varit betydelsefull för resans 
genomförande är Tore Browaldhs Forskningsstiftelse. Personifierat i 
Bengt Björck och Ulla Beau har denna stiftelse bidragit med det 
finansiella stöd som krävts för projektets genomförande. 

Bland de personer som jag vill rikta ett speciellt tack till finns 
naturligtvis mina handledare docent Carin Holmquist, docent Leif 
Lindmark och professor Rolf Lundin. Deras "glada", "elaka" och 
"praktiska" tillrop har berikat och gett perspektiv åt resans erfaren
heter. Carin har dessutom p g a vår mångåriga vänskap varit ett 
stort stöd i de situationer då snöstormen hindrat tåget att fara vidare. 
Professor Bo Hedberg har också under sin tid som adjungerad 
professor bidragit med erfarenheter och synpunkter. 

Andra personer som också bidragit med värdefulla synpunkter är 
ekonomie licentiat Margareta Paulsson, ekonomie doktor Kaj Sköld
berg och fil kand Anders Söderholm. De genomförde ett förtjänstfullt 
arbete vid mitt s k "pajkastningsseminarium". Kaj har också löpande 
under arbetets gång varit en stimulerande diskussionspartner. I 
detta sammanhang vill jag också nämna ekonomie licentiat Sixten 
Andersson som med de t "sportsmannaskap" och den stil istiska för
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måga han besitter, varit en god "påh ejare" och en skicklig språk
granskare. 

Professor Dick Ram ström tillhör också en av de personer som varit 
av betydelse for att resan påbörjades. Genom sin nyfikenhet, upp
muntran och förmåga att se det "stora" i det "lilla" var han den som 
gav begreppet "forskarglädje" en mening. Institutionssekreterare 
Katarina Pousette har varit mig behjälplig vid många av de prak
tiska problem som dykt upp under resans gång. 

Till sist men inte minst vill jag också rikta mig till min familj. Förut 
förstod jag aldrig varför familjen omnämndes i förorden till av
handlingar eller andra vetenskapliga verk. Nu gör jag det. Lage, 
Alexandra och Peter, jag tackar er för att ni inte stigit av tåget trots 
att resan varit lång och ni många gånger fått åka i godsvagnen. 

Umeå i februari 1989 

Maj-Britt 
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1 

KAPITEL 1 

VARFÖR ÄR FÖRETAG SOMÄR SÅ LIKA SÅ OLIKA? 

Frågan om varför företag och organisationer som är så lika är så oli
ka, är en problemställning som över tiden kommit att framstå som 
alltmer fascinerande. Jag formulerar frågan på detta s ätt, men man 
skulle antagligen lika gärna kunna fråga sig varför företag som är så 
olika är så lika. 

Det är säkert fler än jag som i sin profession eller i andra samman
hang upplever skillnader mellan till synes likartade företag och orga
nisationer. Man blir behandlad på helt olika sätt i två affärer. Relatio
nerna mellan företagsledning och anställda kan vara helt väsensskil
da i organisatoriskt och bransch- och storleksmässigt jämförbara fö
retag. Företag inom samma bransch och med jämbördiga mark
nadsvillkor har varierande överlevnadsförmåga . Kort uttryckt kan 
man säga att företagen i dessa exempel är lika ur ett strukturellt 
hänseende men olika i de sätt varpå de fungerar. Dvs de är likartade 
ur ett organisatoriskt, storleks- eller branschperspektiv men olikar
tade ur ett handlings- och/eller beteendeperspektiv. 

I den vardagliga s ituationen tolkar vi kanske dessa skillnader i ter
mer av varierande service och mer eller mindre demokratisk res
pektive skicklig företagsledning. Men d et bör också finnas andra 
tolkningar, som på ett mer grundläggande sätt ökar vår förståelse för 
att företag som är så lika är så olika eller i någon mening fungerar på 
olika sätt. Ser vi till den organisationsteoretiska kunskapsbildningen 
av idag, förmår inte heller den bidra med tillfredställande tolkningar. 
Den mer traditionella organisationsteorin ger, med sitt intresse för 
beslut och strukturer, inte svaret på frågan och kulturforskningen är 
ännu omogen. De reflektioner som le tt fram till dessa ställningsta
ganden utgör väsentliga utgångspunkter för detta arbete och förtjä
nar därför att utvecklas närmare. 

DEN TRADITIONELLA ORGANISATIONSTEORIN GER INTE 
SVARET 

Med den traditionella organisationsteorin avses den kunskapsbild
ning som i huvudsak växte fram under 50-, 60- och 70-talet och som 
bl a tog sin utgångspunkt i den s k öppna systemsynen. Från att inom 
taylorismen, scientific-management-skolan och den tidiga beslutsteo
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rin, ha betraktat organisationer som sl utna system kom man under 
denna tid alltmer att betona vikten av att organisationer uppfattas 
som öppna system.1 Den traditionella organisationsteorin kan , trots 
varierande inriktningar, indelas i två huvudströmningar. En som 
koncentrerar sig på beslutsfattandets betydelse för företags och andra 
organisationers verksamhet och en annan som främst intresserar sig 
för den strukturella utformningen av organisationer. Den sistnä mn
da strömningen benämns vanligen contingency-teori. 

Oavsett inriktningen kan man påstå att dessa teorier, utöver av den 
öppna systemsynen, förenas av ett antagande om att organisationer 
utsätts för en osäkerhet som påverkar deras sätt att fungera. En osä
kerhet som i beslutsteorierna bl a hänförs t ill den begränsade till
gången på information och beslutsfattarnas begränsade förmåga och 
i contingency-teorierna till svårigheterna att hitta den bästa struktu
rella utformningen. Av dessa skolbildningar är det främst den senare 
som på ett mer direkt sätt intresserat sig för osäkerheten i den exter
na miljön. Beslutsteoriern a har primärt uppmärksammat osäkerhe
ten i en given beslutssituation i termer av oklara mål-medelrelationer 
(se t ex Axelsson, 1981). 

Gemensamt för många av beslutsteorierna är att de ser beslutsfat
tandet som en central aspekt av organisatoriskt beteende. Förståelsen 
av hur företag eller andra organisationer fungerar, beter sig eller 
handlar bör därför grunda s ig på kunskap om organ isatoriska be
slutsprocesser. Några exempel på klassiker inom detta område är 
Simons (1947) "Administrative Behavior", March och Simons (1958) 
"Organizations" och Cyert och Marchs (1963) "A Behavioral Theory 
of the Firm". 

Contingency-teoretikerna förenas, förutom av intresset för struktu
rella aspekter även av sina invändningar mot beslutsteorin. Deras 
främsta invändningar mot beslutsteorin, är att denna inte på ett till
fredsställande sätt förmår att beakta organisationens omgivning. 
Forskarna inom denna skolbildning försöker därför också på olika 
sätt skapa kunskap om organisationers relationer till sin omgivning. 
Exempel på kla ssiker inom denna skolbildning är Chandlers (1962) 
"Strategy and Structure", Lawrence och Lorschs (1967) "Organiza
tions and Environment" och Thompsons (1967) "Organizations in 
Action". 

1 För en utförligare beskrivning av organisationsteorins utveckling se t ex Van de 
Ven och Joyce (1981), Berg och Daudi (1982), Dessler (1986). 
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Sett ur ett kunskapsperspektiv råder inga tvivel om att den öppna 
systemsynen och osäkerhetstänkandet utgör milstolpar inom det or
ganisationsteoretiska området. Vad som för mig, bl a till följd av olika 
arbetslivs- och forskningserfarenheter, har kommit att framstå som 
begränsande är koncentrationen på beslut eller mer objektiva struk
turer. 

Exempelvis fann jag, under min tid som ekonomiansvarig för en lokal 
organisationsenhet inom ett större svenskt företag, att den traditio
nella organisationsteorin gav en begränsad förståelse för beteendet 
eller handlandet i det aktuella företaget. I stället för att grunda sig på 
beslut och strukturella krav tycktes det mig som om beteendet i före
taget vilade på icke påtagliga grunder eller föreställningar som nor
mer, värderingar, trossatser etc. Utvidgandet av en viss avdelning till 
exempel, med nyanställningar som följd, kunde varken förstås som 
ett resultat av ett fattat beslut ej heller som ett strukturellt krav. Sna
rare framstod detta som helt omotiverat och baserat på oförklarliga 
eller osynliga grunder. Jag tolkade då denna nyanställning så, att den 
aktuelle avdelningschefen ville höja sin status och att detta av någon 
anledning ansågs acceptabelt. Ett annat exempel var att budgetering 
användes men öppet behandlades som en gissningslek, trots beslut om 
att budgeten var ett viktigt styrinstrument. Även detta var helt legi
timt. Inom företaget fanns också något som redan under senare delen 
av 70-talet gick under beteckningen "Företag X-anda n". Det sist
nämnda framhölls i många olika sammanhang och betraktades rent 
allmänt som en dygd inom företaget. Den mer konkreta innebörden 
av "Företag X-andan" var bl a att man hade en enkel och v änlig 
framtoning gentemot sina kunder och mellan varandra. 

Andra exempel på erfarenheter kan hämtas från är den s k koopera
tionsutredningen (Johansson Lindfors och Rosenberg, 1980). Kort 
sammanfattat resulterade denna studie i att en tillämpning av be
slutsperspektivet gav en bild och en analys av organisationsmedlem
marnas mer ostrukturerade berättelser gav en annan. I denna studie 
som syftade till att belysa det sociala ansvaret i mål och beslut, genom
fördes bl a enkät- och intervjustudier med ett antal organisations
medlemmar inom konsument- och lantbrukskooperationen. 

Utan att gå närmare in på denna studie skall jag bara kort redogöra 
för de två bilder som växte fram. Den ena bilden, i huvudsak baserad 
på en klassificering gjord av respondenterna längs en i förväg konst
ruerad skala, visade en klar prioritering av vissa intressentgrupper 
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såväl i mål som i beslut. Inom konsumentkooperation en tog man 
främst ett socialt ansvar för sina konsumenter och inom lantbruks
kooperationen för leverantörerna. Dessutom märktes inom konsu
mentkooperationen en viss prioritering av de anställda. Något som 
kan förstås utifrån de kopplingar som åtminstone tidigare funnits 
mellan konsumentkooperationen och arbetarrörelsen. Givet att man 
sätter likhetstecken mellan mål och beslut och organisatoriskt be
teende, kan dessa iakttagelser tas som ett uttryck för att de studerade 
föreningarna fungerar i enlighet med de formella ideologierna. De 
formella ideologierna såsom de formulerats av ägarna avspeglade sig 
såväl i de studerade föreningarnas målsättningar som i besluts
fattandet. 

Den andra bilden framkom vid de uppföljningar, i form av mer 
ostrukturerade intervjuer, som gjordes av respondenternas klassi
ficeringar. När organisationsmedlemmarna beskrev föreningarnas 
verksamhet tycktes det som om det fanns en informell ideologi som 
grund för beteendet. Här gällde på samma sätt som i företag X att det 
till synes icke-påtagliga eller normerna, värderingarna, trossatserna 
etc fanns där. Dessutom beskrevs inte beteende i termer av mål och 
beslutsfattande utan i termer av olika typer av handlande. Organisa
tionsmedlemmarnas berättelser gav en alternativ bild såväl av det or
ganisatoriska beteendet som av grunderna för detta. Likheterna gäll
de inte längre i samma utsträckning mellan de konsument- respek
tive producentkooperativa föreningarna utan mellan lönsamma och 
icke lönsamma föreningar. Det sociala ansvarstagandet framstod då 
totalt sett som större i de lönsamma föreningarna. Resultatet av detta 
blir att det sociala ansvarstagandet inte enbart kan sammankopplas 
med ägarförhållandena i de aktuella föreningarna utan kanske äve n 
i någon mening med lönsamheten. Vid denna studie som hade ett be
slutsperspektiv samt ett mer objektivt metodsynsätt som utgångs
punkt kom den första bilden att dominera tolkningarna. Något som 
naturligtvis skapade viss frustration och osäkerhet vid den tidpunkt 
då detta projekt genomfördes. 

Men erfarenheterna från Företag X och kooperationsutredningen 
skapar inte bara frågetecken och förvirring. De leder också till reflek-
tioner om den traditionella organisationsteorins begränsningar. S er 
man till contingency-teorins intressefokus kan man förstå att flera av 
de iakttagelser som nämnts ovan inte har någon plats inom denna 
teoribildning. Contingency-teoretikernas intresse för sambanden 
mellan organisationsstruktur, teknologi, storlek, omgivningsfaktorer 
etc, gör at t de nära nog bortser från organisatoriska föreställningar 
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och organisatoriskt handlande eller beteende. Självklart blir därför 
också att sådana företeelser som exempelvis företagsandan i företag 
X in te kan förstås mot bakgrund av denna teoribildning. Påpekas 
skall dock att contingency-teoretikerna inte heller gör anspråk på att 
skapa förståelse för hur organisationer fungerar ur ett handlings-
eller beteendeperspektiv utan ur ett strukturellt perspektiv. Utöver 
att invända mot denna begränsning i synen på organisationers s ätt 
att fungera, bör man kanske därför främst kritisera denna teoribi ld
ning på dess egna grunder. Så har också gjorts av flera författare un
der det senaste decenniet. Exempelvis, hävdar en del att motstridiga 
empiriska resultat och svårigheter att replikera de olika studierna ty
der på oklara samband mellan organisation, omgivning, storlek, tek
nologi etc (se t ex Pfeffer, 1978). Andra ifrågasätter det rationalitets
antagande som denna teoribildning utgår ifrån och menar att det 
grundar sig på ett felaktigt antagande om enhetliga mål inom en or
ganisation (se t ex Zey-Ferrell, 1981). 

Beslutsteorin kan inte på samma sä tt som contingency-teorin anses 
bortse från föreställningars och handlingars betydelse. I de beslutsteo
retiska verk som berördes ovan och många av dess efterföljare, talas 
både om värderingar och om beslutens betydelse för det organisato
riska beteendet. Problemet här är i stället huruvida beslut verkligen 
utgör grunden för handling eller organisatoriskt beteende. Iakttagel
serna i företag X och i de kooperativa föreningarna ger en annan bild 
än beslutsteorin. Här syns det som om det organisatoriska beteendet 
följer av en uppsättning grundläggande föreställningar el ler värde
ringar och inte av fattade beslut. Dessa tankegångar får också stöd av 
andra författare. Bachrach och Baratz (1970) talar om betydelsen av 
icke-beslut och av dominerande värderingar, föreställningar, ritua
len etc. Brunsson (1982) menar att det är de kognitiva strukturerna 
eller de objektiva ideologierna som genererar handling. Andra för
fattare framför andra uppfattningar i sin kritik av beslutsteorin. 
Starbuck (1983) exempelvis, menar att handling föregår beslut men 
att organisationen för att motivera besluten, i efterhand väljer pro
blem, lösningar, alternativ etc. 

Givet att man utgår ifrån att det är andra fenomen än beslut som ge
nererar organisatoriskt beteende måste man fråga sig vilken roll be
slutsfattandet spelar. Brunsson (1982) hävdar att beslutsfattandet är 
av betydelse för ideologins utformning, dvs att beslutsfattandet spelar 
en viktig roll vid utformningen av de ideologier som generar hand
ling. Erfarenheterna från företag X och de koo perativa föreningarna 
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talar dock inte fór att beslutsfattande behöver vara en handling helt 
överordnad andra handlingar inom en organisation. Som nyss 
nämnts, tycktes beteendet i de kooperativa föreningarna snarare följa 
av de s k informella ideologierna än av de formellt beslutade. Dess
utom gällde både i de kooperativa föreningarna och i företag X att or
ganisationsmedlemmarna i större utsträckning syntes ägna sig åt 
olika typer av agerande än åt beslutsfattande. Beslutsfattandets roll 
bör därför inte överbetonas utan ett beslut kan i likhet med varje 
annan aktivitet vara en handling. En handling som på samma sätt 
som övriga handlingar kan vara styrd av organisatoriska föreställ
ningar och resultera i mer eller mindre reella påtagbara resultat som 
långsiktiga planer, auktoritetssystem, bidrags-belöningssystem, sa
gor, myter etc, (jmf Jönsson och Lund in, 1979 och Mintzberg, 1983). 
Ett beslut blir härmed bara en typ av handling som inte med nödvän
dighet behöver säga något om alla de övriga typer av handlingar som 
konstituerar organisatoriskt beteende. Beslutsperspektivet kan vara 
relevant om man vill studera en viss typ av organisatoriskt handlan
de eller beteende men begränsat om man vill förstå hur en organisa
tion eller ett företag fungerar som helhet. När det gäller det sist
nämnda är bes lutsteorin begränsad både i sina antaganden om vad 
som styr organisatoriskt beteende och om beslutsfattandets roll. 

Men kooperationsstudien tyder inte bara på begränsningar i besluts-
och contingency-perspektiven som sådana utan också på begräns
ningar i den valda metoden. Genom de operationaliseringar som gjor
des i de konstruerade skalorna, reducerades organisatoriskt beteende 
till något objektivt mätbart. Konsekvenserna av detta blev att organi
sationsmedlemmarnas subjektiva bild nära nog kom att lämnas där
hän, trots att deras berättelser uppfattades som relevanta för för
ståelsen av såväl det organisatoriska beteendet som av grunderna för 
detta. Organisationsmedlemmarnas subjektiva bild av hur de koope
rativa föreningarna fungerade, blev aldrig föremål för någon när
mare analys. Och det kanske är denna bild vi behöver förstå, för att få 
svaret på frågan om varför företag som är så lika är så olika. Med de 
begränsningar som ligger i det mer objektiva metodsynsätt som bl a 
kooperationsstudien grundade si g på, kommer vi aldrig att kunna 
besvara denna fråga. En liknande kritik framförs också många 
gånger mer allmänt mot den traditionella organisationsteorin och då 
framförallt mot contingency-teorin. En del menar exempelvis att 
intresset för objektiva strukturer leder till att subjektiva och 
intersubjektiva aspekters betydelse för organisationer ej beaktas (se t 
ex Pondy och Mitroff, 1979, Louis , 1981, Zey-Ferrell, 1981). 
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KULTURFORSKNINGEN ÄR OMOGEN 

I nära ans lutning till kritiken av den traditionella organisationsteo
rins metodsyn har den sk kulturforskningen vuxit fram under det 
senaste decenniet . Gemensamt för många av forskarna inom denna 
inriktning är att de hämtat sina förebilder från antropologin och ser 
subjektiva meningar, värderingar och/eller gemensa mma föreställ
ningar som väsentliga för förståelsen av organisationer. Här skulle 
man dock kunna påstå att likheterna tar slut. Denna forskning in
rymmer många olika begreppsdefinitioner och angreppssätt, bl a be
roende på a tt forskarna inom området varit mer eller mindre prak
tiskt orienterade och anlagt olika perspektiv. Dessutom råder det idag 
stor oklarhet om skiljelinjerna mellan kultur och symbolism. 

Bland de forskare som försökt bringa klarhet i detta forskningsområ
de tillämpas olika indelningsgrunder (Dandridge e t al, 1980, Smir-
cich, 1983a, Allaire och Firsirotu, 1984, Alvesson och Berg, 1988). 
Smircich (1983a) exempelvis, anknyter främst de olika teorierna till 
olika metaforiska utgångspunkter och indelar efter syfte. Allaire och 
Firsirotu (1984) utgår ifrån olika antropologiska skolbildninga r och 
grupperar efter studieobjekt. Båda talar om två huvudinriktningar. 

Smircich (1983a) menar att den ena inriktningen, på organisations
nivån, intresserar sig för vad organisationer åstadkommer eller hur 
detta skall åstadkommas effektivare. Här kan exempelvis kultur stu
deras ur ett effektivitets- eller överlevnadsperspektiv. Inom den and
ra inriktningen försöker man ta reda på hur subjektiva meningar 
åstadkommer organisationer. Frågor som s tälls här är: Vilka kun
skapsstrukturer finns inom en organisation? Vilka regler gäller? 
Allaire och Firsirotu (1984) gör en distinktion mellan kultur som ett 
idésystem och kultur som ett sociokulturellt system. I de första fallet 
uppfattas kultur som en uppsättning idéer som ligger bortom den 
observerbara världens händelser. I det senare fallet ses kultur som en 
del av det sociala systemet och kan studeras genom beteende eller 
produkter av beteende. Hos Allaire och Firsirotu (1984) finns också, 
om än inte lika klart uttalat som hos Smircich (1983a), uppfattningen 
att de två huvudinriktningarna har olika syften. Om vi utgår ifrån 
Smircichs (1983a) indelning kan Deal och Kennedys (1982) "Corpor
ate Cultures", Peters och Watermans (1983) "På jakt efter mäster
skapet" nämnas som mer kända exempel på arbeten med den först
nämnda inriktningen. Den andra inriktningen återfinns i sådana 
arbeten som Weicks (1979) "The Social Psychology of Organizing" 
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och Smircich (1983b) "Studying Organizations as Cultures". Vi får 
anledning att återkomma till en del av dessa verk längre fram i den
na framställning. 

Den kritik som riktas mot kulturforskningen baserar sig många 
gånger på en annorlunda verklighetsuppfattning eller inriktar sig på 
forskningsområdets omognad. Bland de forska re som tror på en allt
igenom objektiv värld är det naturligt att sätta likhetstecken mellan 
kulturforskning och subjektivism och hävda att detta inte är veten
skap. Som framgår av de tidigare diskussionerna av mina praktiska 
och empiriska erfarenheter, ger dessa mig inte anledning att dela 
denna uppfattning. I stället ser jag intresset för subjektiva fenomen 
som ett värdefullt nytänkande inom det organisationsteoretiska om
rådet. Visserligen har den organisationsteoretiska forskningen äv en 
tidigare visat medvetenhet om subjektiva företeelser, men det är först 
i och med kulturforskningens genombrot t som man på allvar börjat 
försöka förstå betydelsen av subjektiva meningar, värderingar, ge
mensamma föreställningar etc (jmf Alvesson och Berg, 1988). 

Kulturforskningens omognad avspeglar si g förutom i den begrepps
oklarhet som berördes ovan, i den begränsade förekomsten av empi
riska studier och i metodoklarheten inom området. I slutet av 1983 då 
detta projekt påbörjades, fanns ett begränsat antal empiriska studier 
och dessa var framförallt inriktade på offentliga organisationer och i 
viss mån på större företag. De förekom få mindre företag bland 
studieobjekten. Att döma av Alvesson och Berg (1988) har denna bild, 
åtminstone vad gäller antalet studier, inte nämnvärt förändrats un
der de senaste åren. Orsakerna till att offentliga organisationer varit 
de mest vanligt förekommande studieobjekten, kan givetvis vara 
många. En möjlig orsak är att de betraktas som de mest intressanta. 
En annan kan vara att det är lättare att få tillträde till denna typ av 
organisationer. Den tid som åtgår och de ibland känsliga frågor som 
forskaren berör kan vara ett hinder om man vill studera företag och 
framförallt mindre företag. Många studier av offentliga organisatio
ner är resultatet av offentligt fattade beslut och offentlighetsprincipen 
gör det svårare att neka forskaren tillträde. 

Nära sammanhängande med den empiriska omognaden är också 
metodoklarheten inom området. Bristande metodmedvetenhet och/-
eller bristande färdigheter i den typ av metoder som är nödvändiga 
vid subjektiva ansatser är en förklaring som kan vara möjlig. Allaire 
och Firsirotu (1984) hävdar att man inom den organisationsteoretis
ka forskningen väljer vad man vill från den antropologiska forsk
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ningen utan att inse att det med detta följer vissa sätt att studera kul
tur. Resultatet menar de, blir ytliga teorier som förklarar allt eller 
intet. Alvesson och Berg (1988) talar om att flera verk baserar sig på 
material insamlat i samband med konsultarbeten och inte genom 
forskningsverksamhet. Fördelarna med detta är naturligtvis den till
gång till data som en konsult har och nackdelarna att metodövervä
gandena kan utebli. Man behöver dock inte enbart uppfatta metod-
oklarhetheten som nära nog en försumlighet. Det brott mot den do
minerande kunskapssynen och därmed tillhörande metoder som 
mer subjektiva angreppssätt innebär, måste med nödvändighet leda 
till en period av försök och misslyckanden. Det väsentliga är att varje 
forskare som ger sig in på detta område försöker utveckla sin egen 
metodmedvetenhet. 

Utöver detta kan man inför kulturforskningen, på samma sätt som 
inför vissa delar av den traditionella organisationsteorin, ställa sig 
frågande inför bristen på helhetsperspektiv. Man intresserar sig 
många gånger inom kulturforskningen a ntingen för det sätt varpå 
kulturen opererar eller för effekterna av densamma (Smircich, 
1983a). Men om man vill skapa kunskap om hur en organisation 
eller ett företag fungerar bör det vara angeläget at t anlägga ett hel
hetsperspektiv, dvs att försöka förstå såväl hur de subjektiva fenome
nen opererar som effekterna av detta. 

KUNSKAP OM GRUNDLÄGGANDE FÖRESTÄLLNINGAR -
NYCKELN TILL GÅTANS LÖSNING ? 

Tiden för en konkretisering av den inledande frågeställningen är mo
gen. Reflektionerna kring den befintliga organisationsteorin tydliggör 
inte bara teorins begränsningar när det gäller frågan om varför före
tag som är så lika är så olika - de öppnar också vägar för frågans be
svarande. De tyder på att kunskap om grundläggande föreställningar 
- normer, värderingar trossatser etc kan vara nyckeln till gåtans lös
ning och ger anledning att eftersträva ett helhetsperspektiv och en 
väl utvecklad metodsyn. 

Uppfattningen att de grundläggande föreställningarna är väsentliga 
för förståelsen av hur företag och organisationer fungerar har, som 
nyss framgått, sin grund bl a i praktiska och empiriska erfarenheter. 
Iakttagelserna i företag X och i de kooperativa före ningarna får mig 
att tro att det inte är besluten eller de mera objektiva strukturerna i 
sig utan någon typ av organisatoriska föreställningar som är av 
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betydelse för organisatoriskt beteende eller handlande. Erfarenheter
na från kooperationsstudien för t o m så långt att man kan, som titeln 
på detta arbete antyder, göra sig vissa föreställningar om att olika or
ganisationer har olika ideologiska ansikten. Samtidigt med detta ger 
också de praktiska och empiriska erfarenheterna en insikt om att 
denna typ av företeelser inte bör reduceras till något objektivt mätbart 
utan måste studeras och förstås som de subjektiva fenomen de är. Att 
denna typ av förståelse är väsentlig och bidrar med nya synsätt på or
ganisationer understryks av den kulturforskning som vuxit fram 
under det senaste decenniet. 

Det mer specifika intresset för grundläggande föreställningar eller 
tom organisationsideologier är, även om det är sparsamt förekom
mande inom den organisationsteoretiska forskningen, inte något som 
jag är ensam om. Såväl före som under detta arbetes gång är det ett 
antal forskare som visa t intresse för denna typ av fenomen (se t ex 
Brunsson, 1982, Meyer, 1982, Abravanel, 1983, Hartley, 1983, 
Thompson, 1984, Schein, 1985, Dyer, 1986, Czarniawska-Joerges, 
1988). Dessa forskare har vanligtvis intresserat sig för hur föreställ
ningssystemen opererar och därigenom också lämnat värdefulla bi
drag. Om igen vill jag dock understryka betydelsen av ett helhetsper
spektiv, dvs av att kunskap skapas såväl om hur föreställningssyste
men i någon mån opererar som om effekterna av detta. Detta är som 
bl a kommer att framgå av den fortsatta framställningen behäftat 
med en mängd svårigheter, men att komma en bit på väg kan vara 
försöket väl värt. Den mer konkreta innebörd som ges åt begreppet 
helhetsperspektiv, diskuteras i kapitel 3. 

Behovet av att utveckla en metodmedvetenhet har också berörts tidi
gare. I detta ligger både ett utvecklande av en medveten kunskapssyn 
och en väl genomtänkt forskningsstrategi. När forskare, som är fallet 
vid mer subjektiva angreppssätt, böljar röra sig i gränslandet eller 
tom utanför de dominerande metodsynsätten inom ett område 
kommer en tid av försök och misslyckanden. För att kunskapsbild
ningen skall föras framåt är det nödvändigt att varje forskare som 
ger sig in på nya områden utvecklar sin metodmedvetenhet. Värdet 
av de metoderfarenheter som följer av en väl utvecklad metodmed
vetenhet kan i dessa lägen, tom överstiga värdet av den utvecklade 
teorin. 

Intimt förknippat med behovet av metodutveckling är också vanligt
vis en begränsad förekomst av empiriska studier. Inom kulturforsk 
ningen är det bl a de mindre företagen som varit empiriskt outforska
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de. Kunskaper om de mindre företagen är alltid angelägna då de sva
rar för en förhållandevis stor andel av den svenska företagsamheten. 
Exempelvis sysselsatte de under den första halvan av 1980-talet, när 
den offentliga förvaltningen exkluderas, ca 45 procent av den svenska 
arbetskraften (Prop. 1986/87:74). Detta är dock inte det enda motivet 
för att välja mindre företag som studieobjekt. Ett annat och minst lika 
viktigt motiv är deras lämplighet som studieobjekt vid den typ av pro
blemställningar som formulerats i detta arbete. Ett mindre företag är 
som grupp av människor betraktad liten, vilket kan vara positivt vid 
studier av grundläggande föreställningar i organisationer. Det behövs 
exempelvis betydligt fler intervjuer i ett större företag än i ett mindre, 
för att täcka in en viss andel av de anställda. 

Något som i begränsad utsträckning berörts så här långt är mer 
utomvetenskapliga argument för att studera grundläggande före
ställningar i organisationer. Det kan finnas fog för att anta a tt vissa 
föreställningar är bättre för företagens överlevnad och framgång än 
andra. I detta sammanhang kan den sk SAS-filosofins framgång, 
Peters och Watermans (1983 ) erfarenheter och de japanska företa
gens framgångar nämnas. En radiointervju med den nuvarande 
SAS-chefen Jan Carlzon kan sammanfattas så, att han menar att den 
filosofi som styr organisatoriskt handlande måste anp assas till sam
hällets förändringar - man kan inte behandla människor på samma 
sätt i dag som för hundra år sedan. Erfarenheterna från Peters och 
Watermans (1983) arbete och olika studier av japanska företag tyder 
på att framgångsrika företag vilar på spe ciella värdesystem. Peters 
och Waterman (1983) hävdar, utan att gå närmare in på detta, att 
ledningsstilen i de framgångsrika företagen kännetecknas av att fö
retagsledarna kontrollerar genom tro eller genom värderingssyste
men. Studier av japanska företag visar att åtminstone de anställda 
behandlas efter helt andra principer i Japan än i västerlandet 
(Pascale och Athos, 1982). Andra studier som visar på intressanta re
sultat har genomförts av Parket och Eilbert (1975) och av Strudivant 
och Ginter (1977). De förstnämnda visar att det finns ett samband 
mellan vinst och socialt ansvar och de senare har funnit ett samband 
mellan ledningsattityder och ekonomisk framgång. 

Förutom att dessa erfarenheter i sig uppmanar till fortsatt forskning, 
och understryker betydelsen av det helhetsperspektiv som berördes 
ovan, skapar de också en nyfikenhet om hur föreställningarna ser ut i 
andra företag än framgångsrika. Skiljer de grundläggande föreställ
ningarna sig åt mellan framgångsrika och andra företag - exem-
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pelvis mellan lönsamma eller icke lönsamma företag? Erfarenheter
na från de kooperativa föreningarna tyder på att så skulle kunna va
ra fallet. Resultatet av detta blir att kunskaper om organisatoriska fö
reställningar om möjligt bör bygga på erfarenheter hämtade såväl 
från i någon mening framgångsrika som mindre framgångsrika 
företag. 

Givet dessa utgångspunkter är avsikten med detta arbete att: 

skapa kunskap om och förståelse för grundläggande föreställ
ningars betydelse i mindre företag. 

I detta läge efterfrågar kanske läsaren en konkretisering av vad som 
avses med grundläggande föreställningar och med betydelse. Till följd 
av den förståelseinriktade ambitionen kan dock inte denna kon
kretisering göras här och nu. Konkretiseringen ligger i själva forsk
ningsuppgiften, vilket innebär att den slutliga innebörden av dessa 
företeelser inte kommer kunna anges förrän den utvecklade teorin 
är färdig. Kunskapssynen, förföreställningarna, forskningsstrategin, 
de empiriska iakttagelserna och tolkningen av dessa utgör alla bygg
stenar som kommer att bidra till denna konkretisering. 

ARBETETS FORTSATTA INNEHÅLL 

I kapitel 2, som behandlar den kunskapssyn som ligger till grund för 
detta arbete tas det första steget mot en utvecklad metodmedvetenhet 
och i kapitel 4, som belyser forskningsstrategin, det andra. Det senare 
handlar om olika metodologiska överväganden, det konkreta genom
förandet av de empiriska studierna och tolkningsproceduren. Där
emellan behandlas i kapitel 3, det helhetsperspektiv på företag och/-
eller organisationer som ligger till grund för det empiriska arbetet. 

I kapitel 5 till 8 redovisas de empiriska erfarenheterna i form av fyra 
fallbeskrivningar. De fingerade namnen på de studerade företagen är 
AB Tall, AB Gran, AB Reklam och AB Information . 

Ur fallstudierna utvecklas i kapitel 9 till 12 en teori eller ett tankesätt 
kring grundläggande föreställningar och d eras betydelse i mindre 
företag. Kapitel 9 är en introduktion till den utvecklade teorin. Kapitel 
10 behandlar föreställningarnas ideologiska karaktär. I kapitel 11 
och 12 belyses föreställningarnas orienterande och kontrollerande be
tydelse. Kapitel 1 3 innehåller en sammanfattning av den utvecklade 
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teorin samt en diskussion av de teoretiska och metodologiska erfaren
heterna och deras implikationer för fortsatt forskning. 

Det kan också vara av värde att läsaren redan här informeras om att 
detta arbete bitvis är metodologiskt orienterat. De avsnitt som åsyftas 
är kapitel 2 och 4. Den läsare som av en eller annan anledning är 
mindre intresserad av denna typ av frågor kan därför i första hand 
koncentrera sig på de övriga kapitlen. Den renodlade praktikern kan 
t o m gå så långt att han/hon utelämnar kapitel 2 till 4 och förutom 
problembakgrunden i detta kapitel, inriktar sig på kapitel 5 och 
framåt dvs fallbeskrivningarna och teorin. 
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KAPITEL 2 

VERKLIGHET OCH VETANDE FÖR VEM ? 

Olika kunskapsteoretiska eller forskningsparadigmatiska övervä
ganden hjälper forskaren på väg til l metodmedvetenhet och konkre
tisering. Som regel fokuseras redan vid problemformuleringen ett an
tal begrepp och/eller utgångspunkter som bör b li föremål för sådana 
överväganden. I detta arbete är det intresse t för grundläggande före
ställningar, förståelse och förhållningssättet till forskningsproblemet 
som behöver förankras i kunskapsteorin. En sådan förankring anger 
inriktningen på teori och metod. Exempelvis vilken roll teoretiska ut
gångspunkter spelar, vilka typer av forskningsmetoder som kan bli 
aktuella och vilken typ av kunskap som blir resultatet. Förhållnings
sättet till problemet inbegriper inställningen till rådande samhällssys
tem, ägarförhållanden etc. 

När man talar om forskningsparadigmatiska överväganden eller 
forskningsparadigm sammankopplas detta ofta med Kuhn (1981) 
och den debatt som startades när han myntade begreppet normal
vetenskap. Som normalvetenskap betecknar han de dominerande fö
reställningar som under en period legitimerar v issa problemval och 
problemlösningar. Vad gäller det konkreta innehållet i paradigmbe-
greppet är det många som anser att Kuhn är oklar (se t ex Molander, 
1983). Andra forskar e som intresserat sig för paradigmbegreppet är 
Törnebohm (1976, 1986), Lindholm (1979) och Morgan (1980). Dessa 
forskare skiljer sig framförallt åt vad gäller antalet beskrivningsdi
mensioner och den omfattning som de lägger in i begreppet. Trots 
detta visar en begreppsutredning att det finns sådana likheter att 
man kan tala om en paradigmdefinitionernas kärna (se bil 10). Den
na kärna illustreras bäst av Lindholms syn på paradigmbegreppet. 
Hans uppfattning innebär i korthet, a tt ett paradigm utgörs av en 
uppsättning föreställningar om verklighetens natur, hur denna blir 
vetbar och vad som är gott och ont. I verklighetens eller varandets na
tur inrymmer han föreställningar både om samhällets och männi
skans natur (Lindholm, 1979). Uttryckt i ett mer filosofiskt språk
bruk innebär detta att ett forskningsparadigm består av en uppsätt
ning ontologiska, epistemologiska och värdeteoretiska utgångspunk
ter. 

Överfört på detta arbete handlar intresset för grundläggande före
ställningar om en ontologisk utgångspunkt, ambitionen om att skapa 
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förståelse om en epistemologisk föreställning och förhållningssättet 
till problemområdet om en värdeteoretiskt utgångspunkt. Endast ge
nom reflektioner kring dessa grundläggande frågeställningar kan 
inriktningen på detta arbete bestämmas på ett mer medvetet sätt. Det 
är väsenligt att försöka reda ut vilken verklighet och vi lket vetande 
man tror på och för vem detta vetande är till . Uttryckt på ett annat 
sätt kan man säga att det handlar om a tt medvetandegöra sig själv 
och andra om den verklighetssyn, den vetbarhetssyn och de föränd
ringsambitioner som ligger till grund för ett arbete. Detta är ingen lätt 
uppgift. De grundläggande frågornas filosofiska karaktär lägger hin
der i vägen. Risken finns alltid att denna typ av diskussioner blir allt
för abstrakta och därför kommer långt ifrån det formulerade proble
met. Dessutom känner jag och antagligen många med mig alltid en 
osäkerhet när det gäller filosofiska ställningstaganden. Denna osä
kerhet förtjänar en närmare belysning inför de paradigmatiska dis
kussionerna. 

DEN FILOSOFISKA AMBIVALENSEN 

Det är svårt att entydigt reda ut och ange sitt forskningsparadigm i 
ontologiska, epistemologiska och värdeteoretiska termer. Oavsett vil
ka ställningstaganden man gör känner man sig i grunden ambiva
lent. Denna osäkerhet eller den filosofiska ambivalensen som jag före
drar att kalla den, har många orsaker. 

Ytterst handlar denna ambivalens om at t frågor om verklighetens 
subjektiva eller objektiva karaktär och om vad som är gott och ont 
inte kan besvaras. Är ett bord något verkligt eller bara en mening som 
vi tilldelar detta fenomen dvs en social konstruktion? Det finns inget 
svar. Frågans subjektiva karaktär gör att det är svårt att ta ställning 
på förnuftsmässiga eller logiska grunder. Något som vi i vår kultur 
lärt oss att eftersträva och om vi inte kan det blir vi osäkra. Att ta defi
nitiv ställning i denna typ av frågor tycks därför bara vara filosofer 
eller vetenskapsteoretiker förunnat. Forskare inom de tillämpade ve
tenskaperna kommer många gånger i sin praktiska användning av 
den filosofiska och vetenskapsteoretiska kunskapsbildningen fram till 
ställningstagandet "både och". 

Något som också komplicerar, är svårigheterna att tillägna sig kun
skaper inom det filosofiska och/eller vetenskapsteoretiska området. 
Detta har främst två orsaker. För det första rör sig den rika floran av 
litteratur inom området på olika nivåer. Ibland ligger de på en ren
odlat filosofisk nivå och ibland på metod nivå. Exempelvis diskuteras 
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positivism och hermeneutik i vissa verk utifrån företrädarnas grund
läggande antaganden om världen och i andra i termer av förklaring 
och förståelse. Dessutom finns det flera strömningar inom de olika in
riktningarna som betonar olika aspekter. Hermeneutik exempelvis, 
är en existentiell filosofi för Heidegger (1981) och Gadamer (1981) 
och ett tolkningssystem för Ricoeur (1971). 

Vidare påpekar Andersson (1982) att forskaren står inför en praktisk 
verklighet, vilket gör att de ideal som olika världsåskådningar strävar 
mot inte går att förverkliga. Det praktiska forskningsarbetet blir en 
kompromiss och de paradigmatiska föreställningarna bara ideal som 
man strävar mot. Just denna kompromissnödvändighet bidrar också 
till den filosofiska ambivalensen. Man vill gärna se sina ideal förverk
ligade och kan man inte det kommer ambivalensen - man blir tviv
lande om idealet. 

Dessutom är, som också påpekas av bl a Andersson (1982), forskar 
samhället i dag kulturellt bundet till det positivistiska vetenskaps
idealet. Språkbruket stöder den positivistiska tanken om förnuft och 
objektivitet men undergräver den hermeneutiska idén om känsla och 
subjektivitet. Andersson (1982) pekar på a tt vissa utryck är möjliga 
och andra omöjliga. "Det är bara något som jag känner" eller "det är 
bara min subjektiva känsla" är uttryck som vi använder men vi säger 
aldrig "det är bara objektivt" eller "det är bara något jag inser med 
mitt förnuft". Ambivalens och svårigheter att tänka om kan bli resul
tatet av denna kulturella förankring. Min egen erfarenhet är att jag, 
trots min utveckling mot det hermeneutiska idealet, ofta använder 
begrepp som orsak, samband etc. Detta är antagligen inte bara en frå
ga om språkbruk utan också om en vana att se verkligheten på detta 
sätt. Och så länge en viss typ av föreställningar finns så djupt rotade 
kommer man också at t känna ambivalens inför andra typer av före
ställningar. Detta kulturarv gör också att många föreställningar är 
mer eller mindre omedvetna och därigenom kan vara svåra att redo
visa. Man bör därfö r vara medveten om att den s k öppna redovis
ningen delvis kan ge en falsk bild. 

Ett annat intressant fenomen av kulturell karaktär, är att det posi
tivistiska vetenskapsidealet ofta tas för givet i vetenskapliga sam
manhang. En forskare med p ositivistiska utgångspunkter förväntas 
aldrig, på samma sätt som en forskare med hermeneutiska, redogöra 
för sina paradigmatiska överväganden. Detta ligger också helt i linje 
med Kuhns tankar om hur en normalvetenskap fungerar. Enligt min 
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uppfattning borde det kanske vara tvärtom när det gäller många 
samhällsvenskapliga problem. På vilka grunder exempelvis, är sam
bandet mellan organisationsstruktur och lönsamhet relevant kun
skap för att förstå hur organisationer fungerar? Det faktum att en 
forskare inte redogör för sitt forskningsparadigm behöver inte bara 
innebära att det tillhör normalvetenskapen utan kan också vara ett 
tecken på begränsad medvetenhet. Och ju mer omedveten forskar en 
är desto mindre problematisk blir den verklighet som studeras (jmf 
Bärmark, 1984). Omvänt kan man anta att de krav som ställs på 
exempelvis hermeneutiskt orienterade forskare indirekt ökar osä
kerheten och ambivalensen. Ju mer medveten forskaren är i fråga 
om de paradigmatiska utgångspunkterna desto mer problematiskt 
blir det att ta definitiv ställning. 

Ytterligare en orsak ti ll den filosofiska ambivalensen kan vara att 
forskarens paradigm är under förändring (jmf Lindholm, 1979, 
Ödman, 1979). Osäkerheten eller ambivalensen inför de paradigma
tiska föreställningarna kan vara beroende av det stadium forskaren 
befinner sig i. Är man inne i en fas av säkerhet är det antagligen be
tydligt lättare att stå upp för sina föreställningar än om de paradig
matiska grunderna ä r under utveckling. Sådana förändringar kan 
dessutom ske under ett pågående projekt. Man går in i ett forsknings
projekt med en given forskningsfråga och en given metodarsenal för 
att sedan upptäcka att dessa metoder inte är tillräckliga. Sökandet 
efter alternativa metoder kan tom innebära att man måste söka sig 
till andra forskningsparadigm. 

Slutligen hävdar vissa forskare at t olika paradigmatiska utgångs
punkter ger olika perspektiv (se t ex Morgan, 1980, Lou is, 1981). Per
spektiv som inte behöver vara bättre eller sämre utan belyser olika 
aspekter av det studerade fenomenet. Detta skulle kunna innebära att 
formulerandet av forskningsparadigmet är en alltigenom pragma
tisk fråga. Man väljer forskningspar adigm alltefter det formulerade 
problemet. I sådant fall är den filosofiska ambivalensen total. Natur
ligtvis är valen inte så enkla, även om jag tror att det praktiskt möj
liga många gånger bestämmer det idealt bästa. Snarare torde d et 
vara så att vissa forskningsparadigmatiska utgångspunkter, oavsett 
om de är medvetna eller ej, leder till att forskningsproblemet formule
ras på ett visst sätt. 

Till sist vill jag påpeka att denna diskussion av den filosofiska ambiva
lensen inte bara syftar till att belysa dess orsaker utan även till att be
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tona dess närvaro. Det ibland til l synes oproblematiska är i grunden 
alltid problematiskt. 

VERKLIGHETSSYN, VETBARHETSSYN OCH FÖRÄNDRINGS-
AMBITIONER 

Jag talade inledningsvis om att diskussioner av paradigmatiska frå
gor löper risk att bli alltför abstrakta och ligga för långt ifrån det for
mulerade problemet. Naturligtvis kommer man aldrig ifrån detta då 
denna typ av frågor är abstrakta, men problemet kan mildras. Ett an
passat val av nivån och detaljeringsgraden på diskussionerna kan öka 
anknytningen till den aktuella forskningsfrågan och red ucera de ab
strakta inslagen. 

Anpassningen av nivån innebär att de paradigmatiska frågorna dis
kuteras utifrån olika vetenskapsideal och inte i filosofiska termer. I 
stället för att till fullo utreda rimligheten av olika grundläggande on-
tologiska, epistemologiska och värdeteoretiska uppfattningar, kan re
sonemangen föras utifrån olika vetenskapsteoretiska skolbildningar. 
Problemet med detta nivåval är att olika skolbildningar ofta sam
mankopplas enbart med de epistemologiska frågeställningarna i mer 
vetenskapsteoretiska sammanhang. Att jag trots detta, utgår från oli
ka kunskapsideal och då refererar till både ontologiska och epistemo
logiska frågor, beror på att dessa frågor är intimt sammankopplade. 
En viss vetbarhetssyn eller uppfattning om hur kunskap skapas, föl
jer som regel av en viss verklighetssyn eller verklighetsuppfattning. 

Valet av detaljeringsgrad är betydligt mer kom plicerat. Att välja de-
taljeringsgrad innebär en avgränsning både vad gäller antalet skol
bildningar och strömningarna inom dessa. Risken finns, att man allt
för lättvindligt "drar alla över en kam". Väl medveten om denna risk 
har jag ändå valt att diskutera frågorna om verklighet och vetande 
utifrån de tv å huvudströmningar vi har idag - positivismen och her-
meneutiken. Frågan om kunskap för vem skär dock ge nom båda 
dessa skolbildningar. Den värdeteoretiskt inriktade vetenskapsteorin 
kan antingen ha en positivistisk eller en hermeneutisk orientering. 
Motiven till denna avgränsning är framförallt två. För det första är 
en sådan avgränsning nödvändig om de kunskapsteoretiska dis
kussionerna skall kunna avhållas från att bli alltför abstrakta och 
omfattande. För de andra vilar de olika strömningarna inom re spek
tive skolbildning på någorlunda gemensamma föreställningar om 
verkligheten och om hur denna blir vetbar. Lincoln och Gu ba (1985) 
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exempelvis, hävdar att man kan räkna hermeneutik, fenomenologi, 
humanism, case-studier etc till samma paradigm. De menar att detta 
är att jämföra med att de som ser sig som kristna, föredrar att bli 
kallade protestanter, katoliker etc. 

Denna avgränsning har fått konsekvenser för litteraturvalet och för 
nyanserna i de paradigmatiska ställningstagandena. I stället för att 
utgå ifrån enskilda verk inom de olika skolbildningarna exempelvis 
Hempel (1979), Popper (1959) inom den positivistiska inriktningen 
och Heidegger (1981), Ricoeur (1971) inom den hermeneutiska, 
grundas framställningen i detta kapitel huvudsakligen på ett antal 
verk som behandlat båda dessa strömningar. Nackdelen med detta 
är, som tidigare påpekats, att man därigenom "drar all a över en 
kam". När det gäller nyanserna är det framförallt kopplingarna till 
mer specifika strömningar, som får ett begränsat utrymme. Att även 
behandla detta på ett mer ingående sätt skulle föra alltför långt. 
Frågorna om vad det innebär att intressera sig för subjektiva före
teelser respektive eftersträva förståelse är tillräckligt komplicerade 
och omfattande. Påpekas skall också att frågan om verklighetens 
natur får det största utrymmet i detta kapitel, då vi får anledning att 
återkomma till vetbarhetsfrågan i kapitel 4. 

Den subj ektiva sidan - en väsentlig aspekt av verkligheten 

Intresset för grundläggande föreställningar anknyts redan i utgångs
punkterna för detta arbete till en i någon mening subjektiv grundsyn 
på organisationer. Frågan om det bara är den "verkliga verkligheten" 
eller den objektiva verkligheten som existerar blir angelägen. 

Andersson (1982), som företräder den hermeneutiska inriktningen, 
besvarar denna fråga indirekt genom at t hävda att den samhällsve-
tenskaplige forskaren står inför en sociomateriell och inte en mate
riell verklighet dvs det finns ingen verklig verklighet. Det är sociala 
fenomen, exempelvis psykologiska och kulturella, som är de mest 
relevanta inom samhällsvetenskaperna. 

Som grund för detta hävdar han att verkligheten har både en fysisk 
och en social sida men att de fysiska fenomenen sällan framträder 
som enbart materia. De har en betydelse eller flera olika betydelser 
och bör därför betraktas som sociala fenomen. En bok är ett exempel 
på ett fenomen som har både en fysisk och en social sida. Den är ett 
fysiskt fenomen genom att den består av en uppsättning vita ark med 
svarta tecken och ett socialt fenomen genom att den förmedlar bety
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delse. Andersson (1982) påpekar också att det inte bara är språket 
som är både ett fysiskt och ett socialt fenomen utan även kroppen och 
den materiella verkligheten. Inredningen av ett hem säger han, har 
en mängd betydelser. Den talar om vilka människor som bor där, hur 
de vill uppfattas, vilken socialgrupp de tillhör etc. Människan ingjuter 
sina avsikter i materian och det är dessa och inte materian i sig som 
är intressanta vid ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Att som positivisterna gör, reducera sociala fenomen till fysiska leder 
till att det specifikt mänskliga skalas bort, menar Andersson (1982). 
Detta är vad som händer när positivisterna sätter likhetstecken mel
lan fysiska och sociala fenomen och gör en materiell bestämning av 
människan och samhället. Som exempel tar han behavioristerna som 
såg som sin uppgift att söka förutsäga vilka reaktioner som följer på 
givna retningar. Tänkande, personlighet etc blir inte intressant då 
detta bara är integrationer av retningar och reaktioner (Andersson, 
1982). 

Ett något annorlunda förhållningssätt intas av Lindholm (1979). Ut
över att han uttrycker sin osäkerhet i frågan om verklighetens natur, 
förespråkar han pluralism eller komplementaritet. Om d et först
nämnda säger han att distinktionen subjektivt - objektivt är något vi 
måste arbeta på. Trots detta kan Lindholms (1979) framställning tol
kas så att han besvarar frågan om det finns "en verklig verklighet" 
eller ej, bl a med att den subjektiva verkligheten är lika relevant som 
den objektiva och vad som är viktiga verkligheter kan variera under 
olika historiska betingelser. 

Om det förstnämnda säger han att det är viktigt att inte sätta likhets
tecken mellan det objektiva eller det "verkligt verkliga" och det som är 
värt att veta. Som exempel tar han att hastigheten uppfattas som en 
legitim påverkansfaktor när man studerar ett bords form i relation 
till den hastighet som en person rör sig. Samtidigt menar han att då
ligt humör kan accepteras som en legitim tolkning eller påverkans
faktor för hur en lärare uppfattar en viss fråga från en elev. Att vissa 
verkligheter kan vara viktigare än andra diskuterar Lindholm 
(1979) utifrån Marcovics (1972) historieperspektiv. D etta går i kort
het ut på att mänskligt beteende under vissa historiska skeenden för-
tingligas. Arbete upprepas monotont, det politiska livet är formaliserat 
etc. Det mänskliga beteendet är under sådana perioder mekaniskt 
och förutsebart och kan studeras via det yttre beteendet. Under perio
der av sociala förändringar och en ökande medvetenhet måste denna 
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typ av studier kompletteras med studier av mänskliga behov, inten
tioner etc. Huruvida man lägger tonvikten på objektiva eller subjek
tiva aspekter beror på om man befinner sig i ett skeende av föränd
ring eller stabilitet. Hur man som forskare ser på denna situation har 
dock enligt Lindholm (1979) ytterst att göra med grundläggande on-
tologiska och andra filosofiska ståndpunkter. 

Ödman (1979) intar också hållningen att både subjektiva och obje k
tiva aspekter av verkligheten är relevanta. Det positivistiska eller na
turalistiska och det hermeneutiska kunskapsintressena är båda nöd
vändiga förutsättningar för överlevnad och existens. 

Detta motiverar Ödman (1979) med att det naturalistiska kunskaps
intresset producerar kunskap om olika objektiva och obje ktiverbara 
processer och är inriktat på att förmedla information om olika sam
band och orsaksförhållanden. Som sådant kan det bidra med infor
mation som förbättrar produktionsprocesser, förbättrar arbetsförhål
landen, skapar förutsättningar för botandet av sjukdomar etc. Det 
hermeneutiska kunskapsintresset berättigas av att detta inriktas på 
att tolka och förmedla den intersubjektiva innebörden av handlingar, 
texter etc. Denna typ av bestämningar, menar han, är en nödvändig 
förutsättning för en acceptabel samvaro och överlevnad. Innebörd s
bestämningar av detta slag kan avse såväl den yttre verkligheten dvs 
vad som faktiskt hände som mer existentiella skeenden. I regel är 
man utifrån ett hermeneutiskt perspektiv mer intresserad av exi
stentiella skeenden. Viktigt menar Ödman (1979), är att båda typerna 
av innebördsbestämningar bör uppfattas som subjektiva. I likhet med 
Andersson (1982) talar Ödman (1979) om att denna typ av skeenden 
kan ha olika betydelser. 

Om vi lämnar de renodlat kunskapsteoretiska verken till förmån för 
mer organisationsteoretiskt orienterade verk, finner man även här 
intressanta inlägg i debatten om verklighetens natur. Louis (1981) 
och Morgan (1980) tillhör två av dem som bidragit med sådana in-
lägg. 

Louis (1981) utgår ifrån Ritzers (1975) diskussioner om det sociala 
definitionsparadigmet och det sociala faktaparadigmet. Det först
nämnda betonar individens roll som skapare av den sociala verklig
heten och koncentrerar sig på mentala processer. Inom det senare be
handlas alla fenomen som fakta, dvs som verkliga, universella och 
oberoende av miljön. Hon besvarar frågan om verklighetens natur 
genom att hävda att det sociala definitionsparadigmet är det mest re
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levanta på den kulturellt intersubjektiva nivån men att det sociala 
faktaparadigmet kan vara tillämpligt på den universella nivån. Rim
ligheten av att uppfatta verkligheten eller organisationen som en sub
jektiv eller en objektiv företeelse är för henne en nivåfråga (Louis, 
1981). Detta beror dock i nte på a tt det sociala faktaparadigmet är 
mera tillämpligt på den universella nivån än det sociala definitionspa-
radigmet, utan snarare på att paradigmen kan sägas sammanfalla. 

När det gäller organisationsteoretiska problemställningar anser dock 
Louis (1981) att världen bör uppfattas som en social konstruktion och 
därigenom blir den mening som individerna tilldelar verkligheten vä
sentlig. Mening produceras genom en uttolkande process som försig
går på olika nivåer - en universellt objektiv, en kulturellt intersubjek
tiv och en individuellt subjektiv nivå. Den objektiva nivån refererar till 
de meningar som olika företeelser kan tilldelas på mer fysiska eller 
synliga grunder. Som exempel tar hon den allmänna föreställningen 
att en hund kan ätas, men inte flyga. På den kulturella nivån finns det 
en hel uppsättning möjliga meningar som har mindre att göra med 
synliga karaktäristika, än med den mening som en speciell grupp till
skriver ett fenomen. Hunden, säger hon, kan betraktas som en nar
kotikahund inom en viss grupp. För att förstå hur man beter sig mot 
en hund inom denna grupp är det mer relevant att veta a tt den upp
fattas som en narkotikahund, än att man anser att den inte kan flyga. 
Den individuella nivån har enligt Louis (1981) att göra med den me
ning som en individ tillskriver ett viss fenomen. Denna m ening upp
står i den situation då individen stöter på det aktuella fenomenet. 
Exempelvis om en person springer när han/hon möter en hund. 

Mot denna bakgrun d menar också Louis (1981) at t det enbart är på 
den universella nivån som det sociala faktaparadigmet är relevant. 
På denna nivå kan det sociala faktaparadigmet sammanfalla med det 
sociala definitionsparadigmet. Det är endast på den universella nivån 
som mening kan behandlas som objektiv. Är man, som inom den tra 
ditionella organisationsteorin, bara intresserad av organisationers 
officiella mål, formella organisationsstrukturer etc, kan detta vara 
acceptabelt. Men säger hon, vill man förstå organisatoriskt beteende, 
är inte meningarna på den universellt objektiva nivån tillräckliga. Då 
är det den kulturella nivån som är intressant. Det vill säga den inter
subjektiva världen av mening som är kontextbunden och intersub-
jektivt producerad genom uttolkande processer. De frågor och svar 
som dyker upp i det dagliga livet och inom en viss grupp tjänar som 
ett slags beteendevariabler både för det egna beteendet och andras. 
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Morgan (1980) slutligen, besvarar frågan om verklighetens natur 
med att såväl en objektiv som en subjektiv verklighetsuppfattning 
kan vara relevant vid studier av organisationsteoretiska problem
ställningar. De olika paradigmen och metaforerna ger olika bilder 
eller belyser olika sidor av de fenomen som de tillämp as på. Han är 
dock kritiskt inställd till att organisationsteorin under en längre tid 
varit alltför låst vid ett visst paradigm och att de metaforer som följt i 
dess spår inte varit explicita. 

När det gäller det sistnämnda syftar han på det funktionalistiska 
paradigmet som enligt honom ser verkligheten som något konkret 
och existerande. De vanligaste metaforerna inom det funktionalistis
ka paradigmet anser Morgan (1980) vara de sk maskin- och och or
ganismmetaforerna. Gemensamt för d essa metaforer är att dess fö
reträdare ser organisationers handlande som orienterat mot något 
framtida tillstånd exempelvis rationalitet eller överlevnad. Intresset 
har därför varit inriktat på att försöka fastställa och mäta de objekti
va karaktäristika som bidrar ti ll detta framtida ti llstånd (Morgan, 
1980). 

Organisatoriskt liv, menar Morgan (1980), kan dock studeras med 
andra paradigm som utgångspunkt. Som exempel på e tt paradigm 
som baserar sig på en helt annan verklighetsuppfattning än det funk
tionalistiska tar han bl a upp vad han kallar det uttolkande paradig
met. Inom detta paradigm existerar ingen konkret social verklighet 
utan denna är en produkt av människors subjektiva och intersubjek-
tiva upplevelser. Den verkliga världen är därför de ltagarnas värld 
och inte någon objektiv värld. Trots detta menar Morgan (1980) att 
man inom det uttolkande paradigmet liksom inom det funktionalis
tiska tror på underliggande mönster eller system inom den sociala 
världen. Skillnaden gentemot funktionalisterna ligger i att man inte 
ser organisationer som orienterade mot framtida tillstånd, utan anser 
att handling i lika stor utsträckning är orienterad mot att förstå det 
förflutna och det framtida. Forskarna inom detta paradigm försöker 
därför i första hand förstå hur den intersubjektiva verkligheten upp
kommer, upprätthålls och förändras. Som exempel på metaforer ba
serade på detta paradigm nämner Morgan (1980) språk-lekmetafo
ren och textmetaforen. 

Bland de författare som kommit till tals här finns många argument 
som är övertygande när det gäller verklighetens subjektiva karaktär. 
Exempelvis Ödmans (1979) och Anderssons (1982) resonemang om 
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att verkligheten har både e n fysisk och en social sida och att den 
sociala har olika betydelser. Eller Lindholms (1979) uppfattning om 
att olika företeelser inte kan behandlas som verkliga i meningen ob
jektiva då de har olika betydelser. Överfört på det organisationsteore
tiska området kan exempelvis auktoritet eller ledningsstil ha olika be
tydelser från organisation till organisation och från individ till individ. 
Denna typ av argument är t o m på förnuftsmässiga grunder svåra 
att säga emot. Den samhällsvetenskaplige forskaren står inte bara in
för en verklig objektiv verklighet utan också inför en subjektiv sida av 
verkligheten eller en värld av sociala konstruktioner eller betydelser 
som är producerade genom uttolkande processer. Det är på grundval 
av dessa konstruktioner, dvs meningar eller föreställningar som in
divider agerar eller beter s ig (Louis, 1981). Eller som Ödman (1979) 
beskriver det, att olika bestämningar av den yttre verkligheten och av 
existentiella skeenden är nödvändiga för en acceptabel samvaro och 
överlevnad. Relevansen av att, försöka förstå grundläggande före
ställningars betydelse för hur företag och andra organisationer 
fungerar, framstår därmed också som klar. Svaret på frågan om det 
bara är den verkliga eller objektiva verkligheten som existerar måste 
bli nekande. 

De författare som behandlats så här långt, uppehåller sig mer explicit 
i första hand vid den ena sidan av verklighetens natur. Lindholm 
(1979) kallar, som tidigare nämnts, denna sida för samh ällets natur. 
Den andra sidan, som handlar om människans natur, är en minst 
lika viktig aspekt. Även denna är föremål för oenighet bland positivis
ter och hermeneutiker. Morgan och Smircich (1980) talar om att 
människan kan uppfattas som passiv eller aktiv. 

Utan att gå närmare in på denna oenighet, kan man tillskriva det 
strikt positivistiska kunskapsidealet en passiv människosyn och det 
renodlat hermeneutiska en aktiv. I det första fallet är människan helt 
passiv och man kan som behavioristerna gör, säga att hon beter sig. I 
det senare fallet är människan nära nog fri at t handla utifrån sina 
egna intentioner. Ingendera av dessa ståndpunkter framstår för mig 
som speciellt rimlig. Redan i inledningen till detta arbete talade jag om 
att agerandet i företag X och i de olika föreningarna syntes vila på 
osynliga eller icke påtagliga grunder. En människa, i en viss given 
situation exempelvis i hemmet eller på sitt arbete, är inte fri att agera 
på sina egna villkor. Ej heller fungerar hon i termer av stimuli och 
respons. Vi är som människor, i olika situationer, mer eller mindre 
underordnade olika villkor eller förutsättningar. Vi är i någon me
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ning både aktiva och passiva eller vi både beter oss och handlar. 
Denna inställning visar på en kluvenhet eller ett dilemma och 
förklarar också varför jag hitintills använt begreppen handlande och 
beteende synonymt. En del forskare med en mer subjektiv verklig
hetsuppfattning hanterar detta problem genom att "sväva på målet" 
eller genom att undvika att ta ställning. 

För att hantera detta dilemma försökte jag hämta näring från mer 
traditionella strukturalistiska strömningar. Detta visade sig vara 
svårt. När det gäller de traditionella strukturteorierna används bl a 
benämningarna strukturfunktionalism eller funktionalism och 
strukturalism (se t ex Morgan, 1980, Månsson och Sköldberg, 1983). 
Bra exempel på det förstnämda är den contingency-teori som disku
terades inledningsvis. Morgan (1980) menar, som tidigare nämnts, 
att denna typ av teorier försöker mäta de objektiva karaktäristika 
som bidrar till ett framtida tillstånd. Månsson och Sköldberg (1983) 
beskriver strukturfunktionalisterna så att de försöker förklara delens 
funktionella förhållande till helheten. Strukturfunktionalisterna in
tresserar sig vanligtvis för den objektiva verkligheten och utgår ifrån 
en passiv människosyn. Användbarheten av denna typ av struktur
teorier är begränsad om det är individers meningar eller föreställ
ningar som står i fokus och utgångspunkten är att människan är bå
de aktiv och passiv. 

Strukturalisterna koncentrerar sig på underliggande eller dolda 
mönster som har effekter i form av mer eller mindre uppenbara 
mönster (Månsson och Sköldberg, 1983). Exempel på denna typ av 
teorier är Chomskys (1969) lingvistiska teori om yt- och djupstruktu
rer och Lévi-Strauss (1976) antropologiska teori om omedvetna 
strukturer. Båda har en passiv människosyn i den meningen att de 
yt- respektive de omedvetna strukturer som styr, är oberonde av 
människan. Ur detta hänseende kan de knytas till det positivistiska 
kunskapsidealet. Men ser man till att strukturerna inte uppfattas 
som objektiva i meningen fysiskt synliga blir detta tveksamt. Vi när
mar oss den hermeneutiska verklighetsuppfattningen. Med tanke på 
människosynen framstår, åtminstone vid första påseendet, inte heller 
dessa teorier som fruktbara. 

Men det finns forskare som bidrar med sådana tankegångar att ut
gångspunkterna om en subjektiv verklighetsuppfattning och en ak
tiv/passiv människosyn blir möjliga a tt förena och att åtminstone 
Chomskys (1969) teori kan ses i en ny dager. En av dessa är Giddens 
(1984). Hans ambitioner överstiger mina då han försöker förena den 
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subjektiva och den objektiva världen och jag delar därigenom inte 
hans synsätt till fullo. Exempelvis att han tar avstånd ifrån att sökan
det efter kunskap om samhällsföreteelser kan ske enbart i männi
skors medvetanden. Detta är en frågeställning som vi återkommer 
till i kapitel 3. En av de huvudtankar han framför, ser jag dock som 
fruktbar. Han menar att det är genom det mänskliga handlandet som 
strukturer skapas, omskapas och upprätthålls och att strukturen på 
samma gång som den begränsar, ger möjligheter för handlande 
(Giddens, 1984). 

Applicerat på t anken om att individen handlar utifrån sina sociala 
konstruktioner, meningar eller föreställningar öppnar Giddens 
(1984) synsätt vägar för att uppfatta människan som både aktiv och 
passiv. Aktiv i den meningen att hon genom en uttolkande process är 
skapare av olika strukturer av meningar eller föreställningar och att 
hon handlar intentionalt utifrån dessa strukturer. Passiv i den me
ningen att dessa strukturer styr beteendet till olika mönster eller 
strukturer av beteenden eller handlingar som dessutom tillsammans 
med menings- eller föreställningsstrukturerna återverkar på den ut
tolkande och skapande processen. På samma gång som människan 
är skaparen av strukturerna, är hon fången i dessa. Människan kan, 
som figur 1 nedan illustrerar, uppfattas både som ak tiv och passiv -
hon både handlar och beter s ig (jmf Månsson och Sköldberg, 1983). 
Återknyter vi till Chomsky (1969) är den främsta skillnaden mellan 
detta synsätt och hans, att här betonas människans roll som struktur
skapare. I hans arbete är strukturen oberoende av människan. Ut
tryckt på ett annat sätt skulle man kunna säga att synen på djup
strukturerna skiljer sig åt medan synen på ytstrukturerna ä r likar
tade. Av denna anledning kan också, som kommer att framgå av ka
pitel 3, Chomskys (1969) syn på språket användas som en utgångs
punkt för synen på organisationsnivån. 
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Människan 

skapar genom 
uttolkande 
processer 

aktiv/ 
passiv 

Meningsstrukturer, 
före ställnings struk
turer 

som styr beteen
det, handlandet 
till 

aktiv/ 
passiv 

Olika strukturer 
av beteenden, hand
lingar etc 

Figur 1: Människan som skapare och fånge i strukturerna. 

Hur är då denna syn på individen överfÖrbar på olika sammanslu t
ningar eller grupper av individer som exempelvis organisationer? 
Ödman (1979) talade om tolkningar som nödvän diga förutsättningar 
för en acceptabel samvaro och överlevn ad. Inom organisationsteorin 
finns begrepp som "commitment",2 medelskonvergens, kontextbun-
den intersubjektivitet och gemensamma föreställningar, med vars 
hjälp denna syn kan göras överförbar. 

Salancik (1977) och Pfeffer (1981a) exempelvis, använder båda be
greppet commitment. 

Pfeffer (1981a) menar att: 

"Commitment involves the binding of an individual to a decision, 
so that consistent beliefs develop and similar decisions are taken 
in the future." (Pfeffer, 1981a:290). 

2 Översatt till svenska betyder detta ord förbindelse, förpliktelse, men eftersom det 
då tappar en del av sin engelska innebörd, används ofta det engelska begreppet. 
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Om grunderna eller villkoren för "commitment" säger Pfeffer 
(1981a) att det måste finnas frihet att välja och a tt valet måste bli 
synligt och vara oåterkalleligt. 

Weick (197 9) talar om utvecklandet av medelskonvergens och ser 
egenintresset som grund för kollektivt handlande. Han menar att in
divider inte behöver vara ense om målen för att agera kollektivt. Det 
enda som medlemmarna i en grupp kräver av varandra är att de bi
drar med sina handlingar. Medlemm arna bidrar med sitt handlande 
för att det passar deras personliga intressen och mål. Han säger: 

"Partners in a collective structure share space, time, energy, but 
they need not share visions, aspirations or intentions. That shar
ing comes much later, if it ever comes at all." (Weick, 1979:91). 

Louis (1981) använder, som tidigare nämnts, begreppet intersubjekti-
vitet för att beteckna någon form av gemensam tolkning. Med inter-
subjektivitet menar hon att det inom en viss grupp finns en uppsätt
ning meningar som tilldelas olika företeelser och som är specifika för 
denna grupp. Om grunderna för intersubjektiviteten säger hon att 
den är kontextbunden och uppstår genom en uttolkande process. 

Ett liknande synsätt företräds av Smircich och Morgan (1982) och 
Smircich (1983b), men de tala r om gemensamma föreställningar och 
innebörder i stället för om intersubjektivitet. Smircich (1983b) hävdar 
att stabiliteten eller organiserandet av varje form av gruppaktivitet är 
beroende av att det finns gemensamma tolkningar. 

Från kritikerhåll brukar de forskar e som framför denna typ av syn
sätt anklagas för att företräda en harmonisyn. Det är fel att tro att det 
föreligger konsensus om grundläggande normer, värderingar etc 
eller att individer kan välja eller delta av egenintresse, menar kriti
kerna. Denna typ av invändningar kan vara berättigade när det gäl
ler commitmentbegreppet och även i viss mån för Weicks (1979) syn
sätt. Louis (1981) och Smircich (1983b) kan inte anklagas på samma 
grunder eftersom de aldrig talar om personliga värderingar eller 
egenintresse, utan om gemensamma föreställningar eller en kontext-
bunden intersubjektivitet som individerna i princip socialiseras till. 
Tankarna om intersubjektivitet eller kontextbundenhet möjliggör 
därför också att det synsätt på individen som nyss diskuterades, kan 
överföras på olika grupper av individer. Dvs att det inom varje grupp 
av människor, genom uttolkande processer, skapas gemensamma 
föreställningsstrukturer eller meningsstrukturer som styr handian-
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det eller beteendet till olika mönster av beteenden eller handlingar. 
Den allmänna ontologiska uppfat tningen om verklighetens subjek
tiva karaktär och synen på människan som både aktiv och passiv är 
också tillämpbar på olika grupper av individer och organisationer. 

Problemet med detta synsätt, är huruvida gemensamma föreställ
n i n g a r  e l l e r  m e n i n g a r  k a n  a n t a s  g ä l l a  f ö r  e n  h e l  g r u p p  e l l e r  t o m  
utanför gruppen. Råder exempelvis intersubjektivitet inom ett helt 
företag och mellan företaget och dess externa intressenter eller finns 
det konkurrerande meningssystem? Så här långt har jag inget svar 
på denna fråga. Det är en del av forskningsuppgiften att försöka ta 
reda på hur det förhåller sig med detta. 

För att fullända den verklighetsuppfattning som ligger till grund för 
detta arbete skall jag kort återvända till Louis (1981). Hon talade om 
olika nivåer - den universellt objektiva, den kulturellt intersubjektiva 
och den individuellt subjektiva nivån. Hon behandlade också dessa ni
våer som nära nog fristående från varandra. Samtidigt som jag är 
överens med henne om at t meningsstrukturerna på de olika nivåer
na ser olika ut och har varierande releva ns beroende på vilket pro
blem som är aktuellt, kan jag inte anamma att de olika nivåerna 
framstår som frikopplade ifrån varandra. Strukturerna på den uni
versellt objektiva nivån måste också vara av någon relevans för 
strukturerna på exempelvis den kulturellt intersubjektiva nivån utan 
att de för den skull måste anses vara helt bestämmande (jirif, Parsons, 
1965) 

Här bidrar C Wright Mills (1959) med e tt intressant tänkande i sin 
klassiska bok "The Sociological Imagination". Han talar om vad man 
kan kalla för problem och bekymmer och menar att en människas 
bekymmer delvis kan förstås utifrån samhällets problem. Exempelvis 
om en människa är arbetslös kan detta förstås utifrån att det råder 
arbetslöshet i samhället. Men det kan också samtidigt vara ett utslag 
av personliga bekymmer, exempelvis arbetsoförmåga av en eller 
annan anledning. Överfört på den verklighetssyn som diskuterats 
här innebär detta att olika nivåer av strukturer kan vara relaterade 
till varandra genom att strukturer på högre nivå skapar förut
sättningar för strukturer eller mönster på lägre nivå. Uttryckt på ett 
annat sätt kan man säga att strukturer på lägre nivå åtminstone 
delvis kan förstås mot bakgrund av strukturer på högre nivå. I fallet 
med de två nivåer som diskuterats här kan man säga att strukturer 
på individnivån delvis kan vara möjliga att förstå utifrån strukturer 



30 

på gruppnivå. Exempelvis om en människa otrivs på sitt arbete kan 
detta vara möjligt att förstå utifrån olika strukturer på organisations
nivå. Till detta bör man också lägga att strukturer på lägre nivåer 
kan återverka på strukturer på högre nivå (jmf figur 1). 

Som avslutning på detta avsnitt kan det också vara på s in plats att 
resa frågan om et t ställningstagande för en hermeneutiskt inriktad 
verklighetsuppfattning också behöver innebära att man tar avstånd 
ifrån den positivistiskt orienterade organisationsteorin. Figur 2 nedan 
ger en sammanfattande bild över skillnaderna mellan de två huvud
strömningarnas verklighetsuppfattningar. 

Sociala 
fakta 

Människan 
aktiv 

Herm org 
teori t ex 
meningen av 
org mönster 

Sociala 
definitioner 

Pos org teori 
t ex formella 
org mönster 

Människan 
passiv 

Figur 2: Skillnader i verklighetsuppfattning mellan den positivistiskt 
och den hermeneutiskt orienterade organisationsteorin. 

Av de diskussioner som förts i detta kapitel följer att den strikt positi-
vistiska organisationsteorin bör placeras in längst upp till höger i den
na figur. Det vill säga människan är passiv och världen uppfattas i 
termer av sociala fakta. Man intresserar sig för objektiva företeelsers 
betydelse för organisationers sätt att fungera exempelvis formella or
ganisationsmönster. Den hermeneutiskt orienterade inriktningen ser 
människan som aktiv och intresserar sig för sociala definitioner. Den
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na inriktning producerar i första hand kunskap om företeelsers kon-
textuellt intersubjektiva meningar. Exempelvis beskrivningar av 
auktoritetsförhållanden i termer av den intersubjektiva innebörd de 
har i en viss organisation. 

Såsom de två huvudströmningarna placerats in ovan utgör de strikta 
idealtyper och som Andersson (1982) uttrycker det, står forskaren 
oavsett om denne är positivist eller hermeneutiker inför en praktisk 
verklighet som gör ideal svåra att upprätthålla. Av erfarenhet vet vi 
att många positivister tillerkänner människan en betydelsefull roll 
och som i det här arbetet att hermeneutiskt orienterade forskare inte 
alltigenom har en aktiv människosyn. Positivisterna rör sig på den 
övre halvan av figur 2 och hermeneutikerna på den nedre. En positi-
vistisk organisationsteoretiker med en aktiv människosyn, kan i 
princip formulera samma problem som en hermeneutiker. Proble
met blir då att objektivera studierna av föreställningar dvs ett vetbar-
hetsproblem eller ett epistemologiskt problem. Givet denna situation 
vill jag inte hävda att positivistens kunskap är betydelselös. Denne kan 
mycket väl, genom sina studier, komma fram till en bild som ligger 
nära hermeneutikerns. Hermeneutikern har dock, genom sin accep-
tans av verklighetens subjektiva karaktär och därmed åtföljande me
todval, större förutsättningar att nå en djupare och mer variationsrik 
kunskap om det problem som formulerats. Vad gäller de mer renodlat 
positivistiska organisationsteorierna känner jag mig betydligt mer 
oklar. Dessa skulle kunna avfärdas med argumentet att det är bety
delsen av de objektiva företeelserna som är av intresse (jmf Louis, 
1981, Andersson, 1982). Eller så kan man hävda att denna typ av stu
dier i först hand rör sig på den universella nivån (jmf Louis, 1981). I 
det här läget nöjer jag mig med att säga att den subjektiva sidan är en 
viktig aspekt av verkligheten och att de olika perspektiven komplette
rar varandra genom att de belyser olika aspekter av verkligheten 
(jmf Morgan, 1980). 

Vetande genom tolkning 

Av föregående avsnitt framgick att gränserna mellan hermeneutiskt 
och positivistiskt inriktad kunskapsbildning kan vara flytande. Trots 
att de olika inriktningarna håller sig antingen på den objektiva eller 
subjektiva sidan när det gäller verklighetens karaktär, svävar de på 
målet ifråga om människans roll. Till följd av framförallt det först
nämnda, har man vanligtvis också skilda uppfattningar om hur värl
den görs vetbar. Positivisterna förespråkar avbildning och herme
neutikerna tolkning. Enkelt uttryckt kan man säga att avbildning in
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nebär att visa på det som är och att tolkning handlar om att ange be
tydelser (Andersson, 1982). De olikartade uppfattningarna om hur 
världen blir vetbar har en mängd olika implikationer. Mest betydelse
fulla är skillnaderna i hur man ser på forskningsresultaten och på 
relationerna mellan subjekt och forskare och mellan helhet och delar. 
Med tanke på den aktuella forskningsfrågan och den verklighets
uppfattning som förespråkas i detta arbete, kan ställningstagandet att 
vetande bör uppnås genom tolkning te sig naturligt. Jag nöjer mig 
därför med en kortfattad di skussion av dessa skillnader som grund 
för den mer konkreta inneb örd som tolkning kommer att g es i kapi
tel 4 om forskningsstrategin. 

Positivisternas uppfattning om relationerna mellan forskare och sub
jekt eller mellan undersökare och det undersökta är att subjekten kan 
hållas fria från forskarens värderingar (se t ex Lindholm, 1979, Öd-
man, 1979, Louis, 1981, Linco ln och Guba, 1985). Meto dologin garan
terar att denna värderingsfrihet upprätthålls. Hermeneutikerna an
ser att detta inte är möjligt och en del menar t o m att det inte är 
önskvärt. Här ligger också ett av positivisternas stora problem när det 
gäller samhällsvetenskaplig forskning. I denna fråga kan de motsä
gas på rent förnuftsmässiga grunder. Lincoln och Guba (1985) exem
pelvis, pekar på att kunskap är värdebunden genom forskarens pro 
blemval, problemformulering, paradigmval, val av teoretiska ut
gångspunkter etc. Som ett resultat av detta är också reliabilitets- och 
validitetsproblemen några av de mer centrala probleme n för de posi-
tivistiska "samhällsvetarna". Problem som egentligen följer av den 
förskjutning som diskuterades tidigare. Man har börjat att acceptera 
människans roll och meningars betydelse, men vill hålla fast vid den 
objektiva verklighetsuppfattningen. 

Hermeneutikerna diskuterar i stället olika sätt att komma fram till 
inter subjektiva betydelser och undvika spekula tion (se t ex Ödman, 
1979, Louis, 1981). Eftersom dessa inte tror på en objektiv relation 
mellan forskare och beforskad är reliabilitets- och validitetskriterier-
na inte relevanta kriterier för en bedömning av san ningshalten. En 
förhandlad inter subjektivitet mellan forskare och subjekt inom en 
given kontext är ett sätt att komma fram till en "sann" teori (Lincoln 
och Guba, 1985). Observer as bör då att begreppet "sann" inte står för 
den enda riktiga teorin utan snarare för att teorin eller tolkningen 
kan accepteras av både forskare och subjekt. 
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Eftersom vi får anledning att återkomma till sanningskriterierna i 
kapitel 4, lämnar jag dessa till förmån för en annan aspekt av relatio
nen mellan forskare och beforskad. Det som då åsyftas är förföre
ställningars vara eller icke vara i relationen mellan subjekt och ob
jekt. Dvs huruvida, utöver kunskapssynen, mer inomdisciplinära teo
retiska utgångspunkter får förekomma eller ej. Inom den positivis-
tiska kunskapstraditionen är det många gånger en à priori-teori som 
skall testas eller falsifieras. Bland mer hermeneutiskt eller fenome-
nologiskt inriktade forskare är det många som anser att teoretiska 
utgångspunkter aldrig får styra på det sätt att de tar formen av en à 
priori-teori som skall testas. Vad dessa däremot inte är lika eniga om 
är i vad mån teoretiska förföreställningar överhuvudtaget får före
komma. 

Lincoln och Guba (1985), Glaser och Strauss (1967) och Glaser (1978) 
framför idéer om att forskaren inte ens behöver formulera ett pro
blem i utgångsläget. De förstnämnda motiverar bl a detta med a tt 
forskaren inte vet vad han/hon inte vet i utgångsläget. Glaser och 
Strauss (1967) anser att det är ett sätt att undvika styrning till för
mån för en ur empirin framväxande teori. Man bör enligt dem inte 
ha några andra föreställningar än det samhällsvetenskapliga per
spektivet. Det samhällsvetenskapliga perspektivet får omfatta meto
dologiska och teoretiska kunskaper som inhämtats genom utbildning 
och andra erfarenheter men inte teoretiska förföreställningar inom 
det aktuella problemområdet. Lincoln och G uba (1975) anser at t det 
enda som bör styra är det valda paradigmet och vilken typ av under
sökning det är fråga om. Trots detta talar man i båda dess a verk om 
att substantiva teorier kan utgöra utgångspunkter för en under
sökning. 

Eneroth (1984) beskriver denna problem atik på ett annorlunda sätt. 
Han tar inte klart avstånd från teoretiska förföreställningar men 
säger att det är först när man står inför en datamassa som man skall 
välja teoretiskt perspektiv. Med de tta menar han att en forskare 
väljer ett teoretiskt perspektiv som gör att vissa data fokuseras. Även 
han visar en viss oklarhet inför förföreställningars vara eller icke 
vara. Han säger exempelvis: 

"Ofta har man ett visst perspektiv i bakhuvudet redan när man 
börjar datainsamlingen men först vid detta stadium (när man 
står inför datamassan) varseblir man mer systemat iskt de data 
som är relevanta för perspektivet". (Eneroth 1984:123). 
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Flera invändningar kan göras mot dessa forskares förhållningssätt 
till förföreställningar. För det första visar de själva en ambivalens som 
gör att deras syn på teore tiska förföreställningar inte är helt över
tygande. Som nyss påpekats talar Glaser (1978) och Lincoln och Guba 
(1985) om att substantiva teorier kan utgöra utgångspunkten för ett 
forskningsprojekt. Eneroth (1984) säger att man egentligen har ett 
perspektiv redan när datainsamlingen påbörjas. Gemensamt för de 
två förstnämnda är dessutom att de uttrycker sig oklart när det gäller 
att beskriva vilka förföreställningar som är acceptabla eller ej. De 
metodologiska och teoretiska erfarenheter som inhämtats genom 
utbildning är naturligtvis, om än inte på samma sätt som en à priori-
teori, styrande för den teori som kommer att utvecklas. Ingen fors
kare kan fungera som en "tabula rasa" eller som ett oskrivet blad. 

Dessutom kan kunskaper om de olika sätt som en företeelse kan upp
fattas på, berika kreativ iteten och därigenom öka möjligheterna ti ll 
förståelse. Samtidigt som förföreställningarna styr, öppnar de nya vä
gar. Det kan också vara svårt at t veta vad man gör om man inte v et 
vilka förföreställningar som styr. Det inomdisciplinära synsättet är de 
glasögon med vars hjälp blicken riktas mot viss a empiriska företeel
ser. Bristande medvetenhet om detta kan leda till en forskning som 
med rätta kan anklagas för att vara impressionistisk och oreflek
terad. 

Sett ur en praktisk empirisk situation är också kunskapen eller för
föreställningarna om et t problemområde av betydelse för accesspro
blematiken. Såväl förtroendet för forskaren som vad praktikern tror 
sig kunna lära av forskningen är väsentlig för tillträdet till ett företag. 
Det är få företag som i dag öppnar sina portar på vid gavel för någon 
som bara säger sig vilja "gå omkring och titta" under en tid. 

I stället för att ta avstånd från teoretiska förföreställningar kan, som 
redan tidigare påpekats, hela forskningsprocessen ses som en pro
blemkonkretisering. En problemkonk retisering som förutom av kun
skapsteoretiska utgångspunkter också påverkas av mer inomdisci
plinära teorier och/eller synsätt. De inomdisciplinära sy nsätten for
mar d et perspektiv eller det intressefokus utifrån vilket forskaren 
närmar sig den empiriska verkligheten. Det viktiga är att detta inte 
tar formen av en à priori-teori som skall testas utan uppfattas som ett 
perspektiv som skall fyllas och/eller omformuleras med hjälp av den 
empiriska verkligheten. 
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Uppfattningarna om huruvida världen skall betraktas ur ett del-
eller helhetsperspektiv skiljer sig också åt mellan de olika kunskaps
idealen. Denna problematik d iskuteras ur många olika och d elvis 
överlappande perspektiv i olika verk (se t ex Lindholm 1979, Ödm an 
1979, Louis 1981, Eneroth, 1984, Lincoln och Guba, 1985). 

Kort uttryckt kan man sammanfatta dessa diskussioner genom att 
säga att positivisterna förespråkar atomism dvs att man kan bryta 
ner helheten i delar och studera delarna för att förstå helheten. Her
meneutikerna företräder i stället en holistisk syn på verkligheten vil
ket innebär att delarna måste förstås i sitt sammanhang. Exempelvis 
att innebörden av en mening får sin betydelse i skenet av den text den 
ingår i (jmf Ricoeur, 1971). 

Här handlar de olika ställningstagandena ytterst om den allmänna 
verklighetsuppfattningen. Den objektiva v erklighetsuppfattningen 
bortser bl a från kontextbundenheten och den subjektiva beaktar den. 
Här kan samma invändningar som tidigare göras mot den positivis-
tiskt orienterade organisationsteorin. Så länge intresset koncentreras 
på problemställningar på den objektivt universiella nivån kan det ato-
mistiska perspektivet vara möjligt men när det glider ner på den kul
turella nivån är det problematiskt att bortse från kontextbundenhe
ten. 

Min inställning i del- helhetsfrågan framgick redan av föregående 
avsnitt. Av den verklighetsuppfattning som diskuterades där fram
gick att såväl som att delen måste förstås i sitt sammanhang så kan 
delen ha effekter för helheten som i sin tur återverkar på delen (se bl a 
fig 1). 

Vad gäller forskningens resultat slutligen, förespråkar positivisterna 
förklaring och hermeneutikerna förståelse. Andersson (1982) beskri
ver skillnaden mellan dessa två så att den förklarande modellen strä
var efter att finna kausalsamband medan den förstående försöker 
finna betydelse eller mening. I detta ligger vanligen också att förkla
ringar baseras på ett stort antal empiriska observationer och är gene-
raliserbara. Förståelse baseras som regel, bl a av praktiska skäl, på ett 
fåtal fall eller djupstudier och är därför inte generaliserbara i positi-
vistisk mening. Dessutom innebär sökande efter kontextbundna bety
delser eller meningar i sig att dessa aldrig kan vara lika för alla indi
vider (jmf Andersson, 1982). 
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Häri ligger också ett av hermeneutikens centrala problem. Et t pro
blem som har att göra med värdet av den kunskap som produceras. I 
avsnittet om teoretisk ambivalens berördes positivismens kulturella 
förankring. Den allmänna uppfattningen att kunskap skall bygga på 
ett stort antal empiriska observationer och därmed vara generaliser-
bar och normativ är just en sådan kulturellt förankrad föreställning. 
Att positivistiska förklaringar är generaliserbara är något som de 
flesta, trots reliabilitets- och validitetsproblemen, är eniga om. Den 
överförbarhet eller de normativa möjligheter som följer av generali-
serbarheten anses också vara väsentliga. 

Hur hanteras då detta problem inom den hermeneutiskt influerade 
kunskapstraditionen? Svaret på denna fråga finn s längs hela skalan 
överförbarhet till icke överförbarhet. 

Lincoln och Guba (1985) exempelvis, menar att kunskap endast i 
mycket begränsad omfattning är överförbar. Kontexterna varierar 
från fall till fall och det är endast i ett fåtal situationer som förhållan
dena kan antas vara så lika att överförbarhet är möjlig. En liknande 
uppfattning framförs av Andersson (1982) som menar att herme-
neutikerna inte strävar efter allmängiltighet utan efter totalitet eller 
helhetsförståelse. Andra hävdar att på samma sätt som man kan fin
na objektiva mönster så kan man finna intersubjektiva mönster (jmf 
Morgan 1980). Eneroth (1984) m enar tom att en formulering av all
mängiltiga begrepp kan göras på grundval av ett fåtal fall. Genom att 
valda fall är exempel på e n företeelses konkreta uttryck kan man, 
enligt Eneroth (1984), mycket väl skapa sig en bra bild a v en före
teelse. 

Mitt ställningstagande i denna fråga är att ett fåtal fall kan ge en bra 
bild av den företeelse som studeras. Trots detta kan inte förståelse ba
serad på ett fåtal fall eller exempel likställas med vad som traditionellt 
brukar betecknas som generaliserbar kunskap. I ställ et kan den ska
pade förståelsen eller teorin uppfattas som ett synsätt eller ett tanke
sätt som i olika situationer, bl a igenom igenkännande, kan vara an
vändbar för en förståelse av den egna verkligheten. Dvs genom att en 
individ tar till sig ett tankesätt eller ett synsätt och fyller detta med er
farenheter från den egna verkligheten kan förståelsen av denna ut
vidgas eller öka (jmf Glaser och Strauss, 1967). 
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En problematiserande ambition 

Utan ambitioner att utreda värdeteorin vill jag bara kort , genom att 
göra en åtskillnad mellan systemupprätthållande och kritisk teori, 
markera a tt kunskap kan produceras i olika syften och med olika 
användning. I det första fallet är utgångspunkten att samhällets 
ekonomisk/politiska system, ägarförhållanden etc är legitima medan 
man i det senare utgår från att samhällsstrukturen kan vara en källa 
till dominans och tvång. Det primära syftet för den kritiska teorin är 
därför att skapa kunskap som bidrar till människors emancipation 
eller frigörelse. Det främsta motivet till denna markering, är att orga
nisationsteoretiker har en tendens anse sig vara eller framställa sig 
som värderingsfria. Redan själva problemformuleringen är som regel 
ett uttryck för ett värdeteoretiskt ställningstagande. 

Morgan (1980) talar om d et radikal humanistiska och det radikal 
strukturalistiska paradigmet. Den främsta skillnaden mellan dessa 
två är att det förstnämnda grundar sig på en subjektiv verklighets
uppfattning och det senare på en objektiv. Marxismen och den s k 
Frankfurterskolan utgör två kända exempel på mer allmänna teori
bildningar som kan hänföras till den kritiska teorin (se t ex Johansson 
et al, 1972, Morgan, 1980). Inom det organisationsteoretiska området 
tillhör Bensons (1977) kritiska organisationsteori en av de mer välbe
kanta exemplen. Från det sociologiska området kan Mills (1959) 
nämnas. Ödman (1979) anser också att det hermeneutiska kun
skapsidealet i första hand har en frigörande ambition. Detta kan dis
kuteras. Även om man som forskare omfattar vi ssa paradigmatiska 
utgångspunkter behöver detta i sig inte innebära att forskaren före
träder ett emancipatoriskt ideal. 

För den s k systemupprätthållande kunskapsproduktionen finns inga 
värdeteoretiska skolbildningar av det slag som finns inom den mer 
kritiska orienteringen. Det är därför upp till den enskilde forskaren 
att redogöra för sina förändringsambitioner. Eftersom utgångspunk
terna för detta arbete inte i första hand är ett kritiskt förhållningssätt 
till samhällets grundläggande ekonomisk/politiska s ystem, ägarför
hållanden etc så räknar jag detta arbete till den systemupprätt
hållande inriktningen. Trots detta vill jag betona att det är viktigt att, 
så långt det är möjligt, försöka förhålla sig kritisk till den verklighet 
som studeras. Man bör som forskare försöka problematisera och se 
både positiva och negativa sidor. Speciellt viktigt är det ta* vid studier 
av föreställningars betydelse. Kunskap om i någon mening bra före
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ställningar kan alltid användas i styrande eller till och med i för
tryckande syfte. Vi får anledning att återkomma till detta i samband 
med diskussionerna av den utvecklade teorin. 

VERKLIGHET OCH VETANDE FÖR VEM - EN SAMMANFATT
NING 

Ett av de kunskapsteoretiska ställningstagandena i detta kapitel är 
att den sociala sidan, i många samhällsvetenskapliga sammanhang, 
måste anses vara en lika viktig aspekt av verkligheten som den mer 
objektiva. Det är på grundval av sin mening eller sina föreställningar 
som människan handlar eller beter sig. 

Dessutom redovisas en människosyn som innebär att individen upp
fattas som både aktiv och passiv samt en tro på kontextbunden inter-
subjektivitet. Konsekvenserna av detta blir en verklighetsuppfattning 
som innebär att samtidigt som olika individer eller grupper av indivi
der är skapare av kontextbundna strukturer, är de också fångar i 
dessa strukturer. Strukturer på olika nivåer antas dessutom vara re
laterade till varandra på ett sådant sätt att strukturer på lägre nivåer 
delvis kan förstås mot bakgrund av strukturer på högre nivåer. 
Strukturerna på lägre nivåer kan också återverka på strukturerna 
på högre nivåer. 

Att vetande bör uppnås genom tolkning är ytterligare ett av ställ
ningstagandena i detta kapitel. Den allmänna betydelsen av detta är 
att relationen mellan forskare och b eforskad inte uppfattas som vär-
deringsfri, att olika fenomen måste förstås i sitt sammanhang samt 
att den teori som utvecklas skall betecknas som ett tankesätt. En av de 
mer konkreta konsekvenserna är att de förföreställningar som be
handlas i nästa kapitel inte skall uppfattas som en à priori-teori som 
skall testas utan som ett perspektiv som skall fyll as och/eller omfor
muleras med hjälp av den empiriska verkligheten. 

Slutligen markeras också att problemformuleringen indikerar att ut
gångspunkterna för detta arbete inte kan betecknas som kritiska i 
värdeteoretisk mening. Detta refereras då till den typ av kunskaps
bildning som brukar gå under beteckningen kritisk teori. 

Mera kort uttryckt kan diskussionerna i detta kapitel sammanfattas 
så att den betydelse som grundläggande föreställningar har i mindre 
företag, huvudsakligen kommer att studeras genom tolkning av sub
jektiva företeelser och med en problematiserande ambition. Jag säger 
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huvudsakligen för att betona att närvaron av den filosofiska ambi
valensen kan leda till både medvetna och omedvetna avvikelser från 
detta ideal. Dessutom försätter den praktiska verkligheten forskaren i 
sådana situationer, att kunskapsideal bara är något som kan genom
syra ett arbete men aldrig till fililo uppnås. 
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KAPITEL 3 

ORGANISATIONER UR ETT HELHETSPERSPEKTIV 

En av ambitionerna med detta arbete är att studera grundläggande 
föreställningars betydelse ur ett helhetsperspektiv, dvs att försöka 
skapa förståelse för hur ett företag fungerar genom kunskaper såväl 
om hur föreställningarna opererar som om effekterna av detta. Den 
verklighetsuppfattning som diskuterades i föregående kapitel lägger 
grunden för en sådan helhetssyn. Att studera företag och/eller organi
sationer ur ett helhetsperspektiv handlar nämligen om att fokusera 
strukturer på olika nivåer och fö rsöka förstå dessa i relation till var
andra. 

Louis (1981) talar, som tidigare nämnts, om den universellt objektiva, 
den kulturellt intersubjektiva och den individuellt subjektiva nivån. 
Hon refererar då till samhälls-, grupp- eller organisations- och indi
vidnivån. 

Inom den företagsekonomiskt inriktade kultur- eller symbolforsk
ningen som helhet är det vanligt att man koncentrerar sig på endera 
samhälls-, organisations- eller vad jag vill kalla för effektnivån. Vid 
denna indelning läggs, till skillnad från i Smirchichs (1983a) och i 
Allaire och Firsirotus (1984) arbeten, tonvikten på den typ av struk
turer som studeras inom de olika inriktningarna. På den förstnämn
da nivån intresserar man sig ofta för meningar eller föreställningar i 
olika länder. Antingen mer allmänna föreställningar eller föreställ
ningar inom olika yrkeskateg orier eller andra grupper (se t ex Bene-
dix, 1956, Hofstede, 1980, Pascale och Athos, 1982). Bland de arbeten 
som är inriktade på organisationsnivån är spridningen stor. Man kan 
tala om en skala där forskarna i den ena änden intresserar sig för in
dividers meningar eller föreställningar som en bland andra före
teelser, exempelvis strategi och struktur (se t ex Peters, 1978, Kilman, 
1982). I den andra änden koncentrerar man sig primärt på me
ningar, föreställningar etc då organisationen antas existera enbart 
som en social konstruktion (se t ex Smircich, 1983b). De forskare som 
uppehåller sig på effektnivån kan både intressera sig för sådana 
objektiva företeelser som lönsamhet och mer subjektiva företeelser 
som anställdas commitment (se t ex Schall, 1983, Deal och Kennedy, 
1982, Peters och Waterman, 1983). Vilken typ av strukturer dessa 
inriktar sig på, är bl a avhängigt det formulerade problemet och 
synen på samhällsnivån. 



41 

Av verklighetsuppfattningen i föregående kapitel följer att de tre ni
våerna utgör varandras förutsättningar. Samhälls-, organisations-
och effektnivån är alla väsentliga för förståelsen av grundläggande 
föreställningars betydelse i mindre företag. Strukturer på högre ni
våer anger förutsättningar för strukturer på lägre nivåer samtidigt 
som de sistnämnda återverkar på de förstnämnda. Det sätt som dessa 
nivåer uppfattas på, har därför fått forma det helhe tsperspektiv på 
företagande som ligger till grund för det empiriska studierna i detta 
arbete. Samhällsnivån ägnas ett mer begränsat utrymme, då denna i 
första hand uppfattas som en utgångspunkt för de två senare nivåer
na och inte står i fokus för det formulerade problemet. 

SAMHÄLLSNIVÅN 

Om Beyers (1981) miljösyn får utgöra utgångspunkten för den all
männa synen på samhällsnivån kan föreställnings- eller menings
strukturerna på denna nivå uppfattas som kulturella och samhälle
liga. Med Beyers (1981) sätt att se, är de kulturella föreställningarna 
sådana föreställningar som överskrider nationsgränserna exempelvis 
vetenskapliga värderingar, protestantismen och kapitalismen och de 
samhälleliga sådana föreställningar som finns vid en viss tidpunkt 
och är specifika för vissa länder och för deras ekonomiska och poli
tiska system. Hon talar också i första hand om att det är beslutsfattar
na som är påverkade av den kulturella och den samhälleliga omgiv
ningen (Beyer, 1981). 

Influerad bl a av olika antropologiska strömningar uppfattar jag dock 
Beyers (1981) syn som begränsad. Man kan exempelvis fråga si g vil
ken betydelse klimat och natur har för de kulturella föreställningar
na och vilken betydelse de ekonomiska och teknologiska villkoren har 
för de samhälleliga föreställningarna. Inom den antropologiska in
riktning, som bl a Radcliffe-Brown (1968) företräder, betraktas kul
turen som ett resultat av en anpassning till den fysiska omgivningen 
och inom den strömning som bl a Krueber och Kluckhohn (1952) rep
resenterar, betonas historiska omständigheter och processer (jmf 
Keesing, 1974, Allaire och Firsirotu, 1984). Child (1981) talar förutom 
om kulturen och det ekonomiska system et om betydelsen av indust
rialiseringsnivån i ett visst samhälle. Kulturen har då att göra bl a 
med förväntningar, normer etc och industraliseri ngsnivån med stor
leken på produktionsenheterna och den teknologiska nivån. Som ett 
resultat av detta, kan de kulturella föreställningarna uppfattas som 
de föreställningar som utvecklats historiskt och/eller i sam spel med 
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omgivningen och de samhälleliga som de föreställningar som, utöver 
av det ekonomiska och politiska systemet, influeras av de mer varak
tiga ekonomiska och teknologiska förutsättningarna i ett givet sam
hälle. 

En annan fråga som också bör s tällas med anledning av Beyers 
(1981) framställning, är om det enbart är beslutsfattarna som har en 
föreställnings- eller meningsförmedlande roll. En organisation och/-
eller ett företag har som regel ett direkt eller indirekt utbyte med olika 
individer eller grupper av individer d v s en handlingsmiljö (jmf Dill, 
1958, Rhenman, 1969). Föreställningarna hos dessa olika individer är 
även de influerade av den kulturella och den samhälleliga omgiv
ningen. Exempelvis avspeglar sig de kulturella och samhälleliga före
ställningarna i affärsrelationen mellan två företag ell er i de förvänt
ningar som de anställda har på sin arbetsplats. Det är alltså inte bara 
hos beslutsfattarna som föreställningarna på samhällsnivån kan 
komma till uttryck, utan även hos de individer eller grupper av indi
vider som formar företagets handlingsmiljö. 

Givet dessa utgångspunkter kan den allmänna syn en på samhällsni 
vån sammanfattas så att det i vaije samhälle under en viss tidsperiod 
finns olika kulturella och samhälleliga föreställningar som är sam
manvävda i olika föreställnings- el ler meningsstrukturer (jmf Bene-
dix, 1956). Meningsstrukturer som via olika individer anger förut
sättningar för olika situationer, exempelvis för företags eller organi
sationers verksamhet. Det sätt som dessa förutsättningar beskrivs på 
formar den mer konkreta synen på samhällsnivån. Antingen kan 
man tala om den roll som meningsstrukturerna tillskriver företagen i 
olika kulturer eller i olika samhällen. Eller så kan man som i de län-
derjämförande studier som nämndes tidigare, försöka lokalisera vissa 
grundläggande föreställningar inom en viss kultur eller ett visst sam
hälle. Jag ser det senare sättet att beskriva meningsstrukturerna, del
vis som en förutsättning för det förstnämnda och väljer att uppfatta 
föreställningsstrukturerna på samhällsnivån ur ett rolltilldelande 
perspektiv. De tta perspektiv lämnar vägarna öppna för individerna 
på organisationsnivån att ge de samhälleliga förutsättningarna sin 
kontextbundna mening. 

Företagens samhällsroll har över tiden varit föremål för debatt, såväl 
utom som inom olika företagsekonomiska inriktningar. För organi
sationsteoretikerna, som vi återkommer till längre fram, har detta 
varit ett målproblem och för redovisningsteoretikerna ett mätpro
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blem. Många har doc k varit eniga om att företagen ytterst bör bidra 
till samhällets välfärd eller välstånd. Vad man däremot varit oeniga 
om är vilken roll eller vilka roller företagen måste ikläda sig för att bi
dra till detta välstånd. En del betonar den ekonomiska och andra vad 
vi kan kalla för den sociala rollen. 

Schmalenbach exempelvis, som bidrog med den s k dynamiska ba
lansuppfattningen, ansåg att det var svårt att värdera företagens bi
drag till samhället och man fick därför nöja sig med vinsten som ett 
tillfredställande surrogatmått (Aztély och Jönsson-Lundmark, 1979). 
Andra hävdar på et t mer klart uttalat sätt att företagens roll i sam
hället är ekonomisk. Levitt (1958) och Friedman (1975) är kända 
företrädare för uppfattningen att företagen gör "gott nog" om de pro
ducerar varor och tjänster så effektivt som möjligt och dä rigenom bi
drar till samhällets välfärd och välstånd. Lagar som aktiebolagslagen 
och bolagslagen betonar också till vis sa delar företagens ekonomiska 
roll. 

Under senare år är det dock mycket som talar för att samhället eller 
samhällsmedborgarna även har andra förväntningar på företagen. 
Den ekonomiska och teknologiska utvecklingen under 1900-talet, an
ses av vissa bedömare, ha lett till en sådan materiell välfärd och hög 
utbildningsnivå att detta fått konsekvenser för synen på företagens 
samhällsroll (se t ex Viola, 1977, Joynt, 1979, Davis et al, 1980, Vinän
der och Zetterberg, 1982, Marx, 1985). Intresset för materiell välfärd 
har alltmer kommit att förskjutas mot immateriella värden som livs
kvalité, jämställdhet, medbestämmande, trygghet, rättvisa mot mino
ritetsgrupper etc. Företagen förväntas inte bara prod ucera varor och 
tjänster på ett effektivt sätt utan de måste också göra detta på ett 
acceptabelt sätt för olika individer eller grupper av individer, dvs före
tagen har även en social roll. 

Viola (1977) exempelvis, menar att den rationella effektivitetens och 
materialismens etik håller på att ifrågasättas och att en personalism 
där individen alltmer försöker upptäcka sin egen identitet, är under 
utveckling. Vinänder och Zetterberg (1982) visar i en empirisk studie 
av arbetslivsvärderingar att sk inrevärldsvärderingar tenderar att 
öka hos den svenska arbetskraften. Inrevärldsvärderingar är sådana 
värderingar som är inriktade på personlig snarare än ekonomisk till
växt. Hofstede (1980) som tillhör en av de forskare som gjort en mer 
omfattande empirisk jämförelse mellan olika länder visar, att Sverige 
tillhör vad han kallar de mindre individualistiska länderna. Detta för
klarar han med att Sverige är känt för sitt intresse för de anställdas 
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medbestämmande. Samuelsson (1974) slutligen, anser att det funnits 
en funktionsfördelning mellan företag och samhälle som byggt på att 
företagen åtagit sig den ekonomiska och samhället den sociala funk
tionen. Företagen har garanterat välstånd byggt på ekonomisk till
växt, full sysselsättning, ökad konsumtion etc. S amhället å sin sida 
har åtagit sig den sociala funktionen och därigenom sökt svara för 
social trygghet, rättvisa, jämlikhet etc. Idag menar Samuelsson 
(1974), har företagen utöver en ekonomisk även en social funktion 
vilket avspeglar sig såväl i förändrade normer och värderingar som i 
lagar och förordningar. 

Samtidigt med detta kan man konstatera att det under senare år in
stiftats en mängd lagar som betonar företagens sociala roll. Här åsyf
tas exempelvis arbetsmiljölagstiftningen, konsumentlagstiftningen 
och olika typer av yttre miljölagstiftning (se t ex Nyström och Svarf-
var, 1981). Kraven på laglydighet åtföljdes, åtminstone under 70-ta-
let, av mer informella krav på sociala bokslut och social revision. For
tia och Gränges Nyby tillhör några av de svenska företag som blev 
kända för sina sociala bokslut (Gröjer och Stark, 1978). De mera 
kända sociala revisionsberättelserna kom från det s k "social audit-
gänget" i London (Frankel, 1978, Medawar, 1978). 

Konsekvenserna av denna dubbl a rolltilldelning kan inte beskrivas i 
ett antal konkreta förutsättningar men väl i termer av vad företa
gande ytterst handlar om. I et t samhälle som det svenska, där både 
den ekonomiska och sociala rollen betonas, handlar företagande i lika 
stor utsträckning om att legitimera sig som om att producera. Ett fö
retag skall dels producera varor och tjänster effektivt eller med hän
syn till i någon mening god resursallokering och de ls visa att detta 
sker på ett acceptabelt sätt för olika individer eller grupper av indi
vider. Dvs företag är både producerand e och legitim erande verk
samheter. Den mer konkreta inn ebörden av detta bestäms av organi
sationsmedlemmarna och/eller andra individer i handlingsmiljön. 
Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att de kulturella och sam
hälleliga föreställnings- eller meningsstrukturena bestämmer företa
gens samhällsfunktion medan individerna på organisationsnivån ger 
denna ett innehåll. 

ORGANISATIONSNIVÅN 

Den verklighetsuppfattning som diskuterades tidigare, lägger inte 
bara grunden för ett helhetsperspektiv på företagande utan även för 
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den allmänna synen på organisationsnivån. Ett företag eller en orga
nisation är en grupp av individer som genom uttolkande processer 
skapar gemensamma och kontextbundna föreställnings- eller me
ningsstrukturer som styr handlandet eller beteendet till olika mönster 
eller strukturer av beteenden eller handlingar (se kap 2). Konkretise
ringen av denna allmänna syn formar det perspektiv ut ifrån vilket 
grundläggande föreställningars betydelse kommer at t studeras. Vid 
denna konkretisering har de praktiska och empiriska erfarenheter 
som redovisades inledningsvis, varit betydelsefulla. Centrala utgångs
punkter inför utvecklandet av perspektivet på organisationsnivån, 
har därför varit att de grundläggande föreställningarna i någon me
ning är värdeliknande och att organisationsmedlemmarnas berättel
ser är relevanta för förståelsen såväl av det organisatoriska beteendet 
som av grunderna för detta. 

Organisationer som yt- och 4jupstrukturer 

Bland de organisationsteoretiker som intresserar s ig för hur organi
sationer opererar, betonar subjektiva aspek ters betydelse och utgår 
ifrån perspektiv som kan ankytas till olika antropologiska ström
ningar, finns grovt indelat två inriktningar (jmf Smircich, 1983a). En 
med ett kognitivt perspektiv och en annan med ett symboliskt eller 
innebördskonstruvistiskt perspektiv. 

Inom Goodenoughs ( 1971) kognitiva antropologi uppfattas kultur 
som ett system av delade kognitioner eller kunskaper. För de organi
sationsteoretiker som kan knytas till detta perspektiv är föreställ
nings- eller meningsstrukturerna lika med de gemensamma kogni-
tionerna eller den delade kunskapen inom en organisation. 

Weick (1979) exempelvis, har intresserat sig för hur organisationer 
opererar i bemärkelsen vad de är och hur de uppkommer. Han 
menar att: 

"The structure that determines how an organization acts and 
how it appears is the same structure that is established by regu
lar patterns of interlocked behaviors." (Weick, 1979:90). 

Detta beteende anser han upprätthålls av de regler som utvecklas 
inom en organisation. Att dessa regler kan upprätthållas och därmed 
organisationer beror på individernas motiv för att delta i en organisa
tion. Centralt för förståelsen av hur organisationer uppkommer och 
upprätthålls är därför en förståelse av organisationsmedlemmarnas 
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individuella kognitioner och motiv för deltagande (Weick, 1979). 
Detta individorienterade perspektiv utvecklar sedan Weick bl a i 
samarbete med Bougon. Tillsammans slår de fast att organisationer 
existerar huvudsakligen i organisationsmedlemmarnas medvetan-
den och att denna existens tar formen av kognitiva kartor. Organisa
tionen är dessa kognitiva kartor (Weick och Bougon, 1986). 

Hedberg och Jönsson (1977) och Hedberg (1981) som ser organisatio
ner som lärande system betonar också kognitiva processers betydelse 
för organisationers verksamhet. Hedberg och Jönsson (1977) anser 
att organisatoriska strategier är ett resultat av de myter eller de teo
rier om världen som finns inom en organisation vid en viss tidpunkt. 
Myterna är lagrade som konstruktioner i huvudet på organisations
medlemmarna och tillhandahåll er de tolkningar av verkligheten på 
grundval av vilka organisationen handlar. Strategierna är den upp
sättning idéer eller konstruktioner med vars hjälp problem tolkas och 
handling väljs. På samma gång som strategin utgör mytens operatio-
nalisering så utgör myten strategins begränsning. Myten begränsar 
antalet möjliga strategier. Myter är därfö r väsentliga att studera då 
fullgörandet av rationalitet, effektivitet etc bara kan ske inom ramen 
för de gränser som myterna sätter upp. De anser dock att myten ald
rig kan testas direkt utan enbart via de organisatoriska strategierna 
som i sin tur lämnar mönster hos beslutsprocesserna (Hedberg och 
Jönsson, 1977). 

Gustafsson (1981) och Brunsson (1982) tillhör några av de forskare 
inom den kognitiva inriktningen som mer direkt intresserat sig för 
föreställningars betydelse för att handling skall åstadkommas. 

De föreställnings- eller meningsstrukturer som Gustafsson (1981) 
talar om: 

"...utgörs å ena sidan, av system av anankastiska regler, dvs "den 
kunskap om orsak och verkan", om vad som i teknisk mening 
kan göras, vilken till följd av inlärning är varje människas spe
cifika egendom. A andra sidan utgörs dessa föreställningar av 
olika etiska normstrukturer, dvs internt sammanhängande lo
giker vilka definierar olika handlingars eller t illstånds relativa 
önskvärdhet." Gustafsson (1981, 16-17). 

Dessa anankastiska och etiska föreställningar är sammanvävda till 
en handlingslogik som består av en uppsättning normer som kan till-
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lämpas i olika beslutssituationer. Genom att sätta likhetstecken 
mellan mänskligt beslutsfattande och handlande menar han att or
ganisatoriskt handlande kan förstås genom denna handlingslogik 
(Gustafsson, 1981). 

Brunsson (1982) talar om föreställnings- och meningsstrukturer som 
ideologier och menar att de är handlingsrationella. Starka ideologier 
ersätter beslut som grund för handling. Som bevis för de tta tar han 
bl a upp ett exempel med två företag som skulle byta produktmix. Det 
var betydligt lättare att få en produktmixförändring till stånd i det fö
retag som hade en komplex ideologi än i det företag som hade en enkel 
och oklar ideologi. En ideologi är en uppsättning idéer som delas av or
ganisationsmedlemmarna och som talar om hur s aker är och hur de 
skall vara. Ideologier inrymmer bå de en deskriptiv och en normativ 
aspekt och besvarar frågor om verkligheten. Viktigt är dock att 
Brunsson (1982) separerar föreställningarna om vad som är och bör 
ifrån det verkliga handlandet. 

Inom den symboliska antropologin där Geertz (1973) är en av för
grundsfigurerna uppfattas kulturer som system av delade symboler 
och menin gar. Geertz (1973) understryker att mening inte finns i 
huvudet på människorna ut an i det symbolhandlande de utför. Här 
kan man inte på samma sätt som inom den kognitiva organisations
teorin finna en någorlunda enhetlig inriktning. Något som förenar 
många av de verk som kan hänföras till denna riktning är att de till 
fullo ser organisationer som sociala konstruktioner och att dessa bör 
förstås med hjälp av olika typer av symboler. En organisation exi
sterar bara i form av de tolkningar som organisationsmedlemmarna 
gör av olika objektiva eller fysiska företeelser. 

Louis (1981) exempelvis anser att man genom att förstå gruppspeci
fika värderingar, normer och symboler kan förstå organisatoriskt be
teende. De menings- eller föreställningsstrukturer hon talar om är: 

"...the tacit, shared and coherent understandings among mem
bers about who and what matters; how, what and why things get 
done as they do; what to do and who to see when problems arise, 
as well as what constitutes a problem." (Louis, 1981:251). 

Smircich (1983b) ser, som tidigare nämnts, organisationer som delade 
föreställningar, delad förståelse eller delade innebörder. Hon säger: 
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"Through the development of shared meanings for events, 
objects, words and people, organization members achieve a sense 
of commonality of experience t hat facilitates their coordinated 
action". (Smircich, 1983b:55). 

Hon betonar också i ännu högre uts träckning än Louis (1981) bety
delsen av symboler genom att hävda att sådana symboliska processer 
som organisatoriska ritualer, slogans, den organisatoriska vokabul ä
ren och le dningsstilen bidrar till och är en del av utvecklandet av 
delade innebörder (Smircich, 1983b). 

Av de exempel på kognitiva och symboliska teorier som redovisats 
ovan, framgår att det finns viss överensstämmelse mellan mina all
männa utgångspunkter och dessa två perspektiv. Jag syftar då såvä l 
på den betydelse som kognitivisterna och symbolisterna tillskriver or
ganisatoriska meningar eller föreställningar som på det till fullo sub
jektiva sätt som framförallt symbolisterna anser att organisationer 
måste förstås på. Det sistnämnda sammankopplas då med tanken om 
att organisationer kan förstås utifrån organisationsmedlemmarnas 
berättelser. 

Trots detta är min allmänna syn på föreställnings- och menings
strukturer inte förenlig med något av dessa perspektiv. Gemensamt 
för både det kognitiva och det symboliska perspektivet är att de har en 
annan syn på föreställnings- eller meningsstrukturer än vad som är 
fallet i detta arbete. Medan jag, i allmän mening, ser föreställningar
na eller meningarna som värdeliknande så talar kognitionsteoreti-
kerna om kognitiv a strukturer eller kunskapsstrukturer och inne 
bördskonstruktivisterna om gemensamma innebörder av händelser, 
objekt, ord, människor etc. 

Bortsett från Weick (1979) kan man säga att den överensstämmelse 
som finns mellan kognitivisterna och min syn, är att menings- och 
föreställningsstrukturerna formar handlings- eller beteendemönst
ren. När det gäller den mer konkreta synen på föreställningssyste
men uppfattar jag dock de värdeliknande föreställningarna som 
överställda kunskapsstrukturerna, även om betydelsen av kunskaps
strukturer är väsentlig. 

Skillnaderna mellan min syn och symbolisternas eller innebördskon
struktivisternas ligger dock på ett betydligt djupare plan. Medan de 
intresserar sig för hur organisationer opererar i bemärkelsen upp
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kommer, dvs hur gemensamma föreställningar och innebörder ska
par organisationer så är mitt intresse inriktat på hur föreställnings-
och meningsstrukturerna formar beteendet eller handlandet. Symbo-
listerna eller innebördskonstruktivisterna utgår inte ifrån samma 
strukturalistiska verklighetsuppfattning som jag gör. De anser att 
meningsstrukturerna inte har någon annan betydelse än att de ska
par organisationen. Av detta följer också den vida syn som innebörds
konstruktivisterna har på menings- och föreställningsstrukturer. 
Organisationen är de gemensamma innebörder som finns inom 
denna grupp av individer. 

Ett alternativt perspektiv som är förenligt med min allmänna syn på 
föreställnings- och meningsstrukturer, kan utvecklas med utgångs
punkt från Chomskys (1969) lingvistiska synsätt och honom när
stående organisationsteoretiker. I kapitel 2 nämndes att den främsta 
skillnaden mellan Chomskys (1969) strukturalistitiska verklighets
uppfattning och min är att jag betonar individens aktiva betydelse för 
strukturernas uppkomst medan han ser strukturer som något av 
människan oberoende. 

Chomsky (1969) menar att man i en språklig sats kan: 

"skilja satsens ytstruktur - organiseringen i klasser och fraser 
som är direkt förbundna med den fysiska signalen - från den 
underliggande djupstrukturen, också den e tt system av fraser, 
men av mer abstrakt karaktär". (Chomsky, 1969:43). 

Det finns alltså enligt Chomsky (1969) både en ytlig och en mer djupt 
liggande struktur i språket och det djupa formar det ytliga. (Jmf Bier-
schenk och Bierschenk, 1984 - 1986). Utifrån denna syn försöker 
Chomsky (1969) sedan finna de transformativa operationer eller de 
transformationsregler med vars hjälp djupstr ukturer genererar eller 
omvandlas till ytstrukturer. 

Månsson och Sköldberg (1983) och Deetz och Kersten (1983) är 
exempel på organisationsteoretiker, som gör intressanta distinktioner 
möjliga att anknyta till Chomskys (1969) begreppspar. 

Månsson och Sköldberg (1983) talar inte om y t- och djupstrukturer 
utan om latenta och manifesta strukturer. De menar att: 

"Dolda, underliggande 'latenta strukturer', dvs mönster eller re
gelsystem som inte är uppenbara, har effekter i form av 'mani-
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festa' strukturer, dvs mönster inom de aktiviteter eller annat, 
som vi mer eller mindre obeh indrat kan iaktta (uppfattad verk
lighet)." (Månsson och Sköldberg, 1983:509). 

Deetz och Kersten (1983) som utgår från att organisationer är sociala 
konstruktioner, använder sig direkt av begreppen y t- och djupstr uk
turer. Ytstrukturen menar de är den organisation som av organisa
tionsmedlemmarna tas för given. De säger att ytstrukturen: 

"...includes the formal and informal st ructures of interaction 
between members, the consensually shared meanings of eve nts 
and activities, the language used by organizational members, the 
standard way of acomplisching organizational goals, statements 
of objectives, members intentions, assumed knowledge in the 
organization and what members think they must know to get by 
in the organization." (Deetz och Kersten, 1983:157). 

Djupstrukturerna menar de omfattar de materiella produktionsvill
koren och de föreställningar och värderingar som ytstrukturerna 
grundar sig på. Djupstrukturer na förklarar det handlande som full
görs på ytnivån. Eftersom de utgår ifrån en kritisk värdeteori anser 
de också a tt det är väsentligt att studera djupstrukturerna för a tt 
kunna visa att dessa är klart politiska i den meningen att de tjänar 
vissa intressen. De kritiserar också såväl den funktionalistiskt som 
den naturalistiskt orienterade organisationsteorin och menar a tt de 
främst uppehåller sig vid ytstrukturerna och därigenom bl a inte 
beskriver de djupaste maktkällorna (Deetz och Kersten, 1983). 

Likheterna mellan Chomsky (1969) och de ssa författare ligger i att 
de uppfattar organisationer som något ytligt och som något mer djupt 
liggande och att de anser att det djupa formar det ytliga. Något som 
också är förenligt med min allmänna uppfattning om att gemensam
ma och kontextbundna föreställnings- eller meningsstrukturer 
ytterst skapar olika handlings- eller beteendemönster i en organisa
tion. Menings- eller föreställningsstrukturerna är det djupa och be
teende- eller handlingsmönstren det ytliga. Detta är också e n av de 
stora skillnaderna jämfört med symbolisterna eller innebördskon
struktivisterna. För symbolisterna finns inte denna skillnad mellan 
det djupa och det ytliga. Relationerna till kognitivisterna är dock be
tydligt mer tvetydiga. Kort uttryckt kan man säga att vid ett kognitivt 
perspektiv betonas kunskapsaspekter och inlärning i betydligt störr e 
utsträckning än vid yt-och djupstrukturperspektivet. Alvesson och 
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Berg (1988) exempelvis påpekar att en av begränsningarna i kultur-
kognitivismen är att de bortser från emotionella och affektiva inne
börder. 

När det gäller den mer konkreta innebörd som Månsson och Sköld
berg (1983) ger åt de latenta strukturerna är denna mycket allmän. 
De talar om dolda regelstrukturer vilket gör att deras utgångspunk
ter inte kan användas för en konkretisering av min allmänna syn på 
menings- och föreställningsstrukturerna. 

Deetz och Kersten (1983) däremot tal ar om djupstrukturerna som 
något värdeliknande och i termer av de materiella pro duktionsvillko
ren. Det förstnämnda ligger i linje med m in allmänna syn på me-
nings- och föreställningsstrukturer. Något som jag ställer mig tvek
sam till är dock den kunskapsteoretiska rimligheten av att se organi
sationer som sociala konstruktioner och samtidigt tala om de mate
riella produktionsvillkoren som en djupstruktur. Att detta är av 
intresse ur ett kritiskt perspektiv är förståeligt, men de materiella 
produktionsvillkoren bör i stä llet betraktas som sociala konstruktio
ner på den universella nivån (jmf Louis, 1981). 

Beträffande synen på ytstrukturerna, skiljer si g Deetz och Kerstens 
(1983) syn från min. Medan jag ser handlandet eller beteendet som 
den intressanta ytstrukturen så talar de om flera olika typer av yt
strukturer. Det sistnämnda som följer av Deetz och Kerstens (1983) i 
grunden socialkonstruktivistiska syn, gör att gränserna mellan yt-
och djupstrukturerna blir flytande. Exempelvis kan man fråga sig om 
inte utsagor om mål och organisationsmedlemmarnas intentioner 
ligger nära de värdeliknande djupstrukturerna. I övrigt vill jag na
turligtvis inte förneka förekomsten av sådana ytstrukturer som for
mella och informella interaktionsstrukturer men uppfattar dessa 
snarare som resultat av beteenden och handlingar än som likställda 
med dessa. 

Givet dessa invändningar mot Deetz och Kersten (1983) vill jag före
språka ett mer renodlat sätt att se på de yt- och djupstrukturer som 
konstituerar en organisation. Djupstrukturerna är de grundläggande 
föreställningar - tros satser, normer, värderingar etc som finns i en 
given organisation och ytstrukturerna är handlings- eller beteende
mönstren. Schein (1985) och Dyer (1986) är exempel på författare 
som parallellt med detta arbete, producerat verk som företräder en 
likartad syn på grundläggande föreställningar. Vi får anle dning att 
återkomma till dessa verk i samband med diskussionerna av den ut
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vecklade teorin. Till skillnad från de båda sistnämnda författarna vill 
jag redan här betona att djupstrukturerna inte behöver vara nära 
nog undermedvetna. Ej heller behöver de vara helt medvetna. 
Giddens (1984) talar om den praktiska medvetandenivån som en 
mellannivå mellan det omedvetna och det till fullo medvetna. Över
fört på tanken om grundläggande föreställningar som djupstruktu
rer innebär detta att de grundläggande föreställningarna inte är helt 
omedvetna samtidigt som de inte heller behöver vara omedelbart till
gängliga och medvetna i en organisation. 

Om vi återknyter till Chomsky (1969) och hans transformationsreg-
ler, handlar förståelsen av hur en organisation fungerar eller opere
rar, om att förstå de transformationsregler eller transformativa ope
rationer genom vilken djupstrukturerna omvandlas till ytstrukturer. 
Jag talade tidigare om betydelsen av att fokusera olika strukturer och 
av att förstå dessa i relation till varandra. Att genom kunskap om yt-
och djupstrukturerna förstå relationerna mellan dessa är just ett 
sådant relaterande som kan ge kunskap om hur de grundläggande 
föreställningarna omvandlas till olika beteende- eller handlingsmöns
ter i företag eller andra organisationer. 

Språket som informationskälla 

Möjligheterna a v att förstå yt- och djupstrukturer eller grundläg
gande föreställningar och beteenden utifrån språket är åtminstone på 
det teoretiska planet omtvistat. I praktiken är det dock många fors
kare som på ett eller annat sätt förlitar sig på språket som den huvud
sakliga informationskällan. 

Bland de kognitivt orienterade organisationsteoretikerna är det 
många som anser att organisationer måste förstås både som objektiva 
och subjektiva företeelser. Detta kan utesluta möjligheten att förstå en 
organisation utifrån organisationsmedlemmarnas berättelser eller 
språk. För Hedberg och Jönsson (1977) och Brunsson (1982) exem
pelvis, handlar den subjektiva sida n om myter respektiv e ideologier 
och den objektiva sidan om beslut respektive handlingar. 

Symbolisterna eller innebördskonstruktivisterna är dock av en annan 
uppfattning. Bland dessa är det många som anser att organisationer 
måste förstås utifrån exempelvis objekts, handling ars, händelsers, 
språkets etc symboliska betydelse. Morgan et al., (1983) som för en 
mer ingående diskussion om symboler menar att en symbol är: 
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M...a sign which denotes something much greater than itself, and 
wich calls for the association of certain consious and unconscious 
ideas, in order for it to be endowed with its full meaning and 
significance." (Morgan et al., 1983:4-5). 

I anslutning till detta ger Morgan et al., (1983) exempel på fem olika 
typer av symboler: objekt - e tt ägg som symboliserar en konferens, 
handlingar - en handskakning som symbol för ett möte, händelser -
ett födelsedagsfirande som symbol för något som bör glömmas, språk
bruk - lags upportrars användande av slagord och föreställningar - en 
föreställning om att vilja förändra ett hem kan vara en symbol för en 
önskan att förändra hela livet. Dandridge et al., (1980) gör en något 
annorlunda distinktion och skiljer i huvudsak mellan tre huvudtyper 
av symboler: materiella, handlingar och händelser samt språkliga. 
Som exempel på materiella symboler nämns den logo som ett företag 
har. Banketter och kaffepausar är exempel på symboliska handlingar 
och händelser. Bland de språkliga nämns hist orier, myter, anekdoter 
etc. 

Även om symbolisterna inte utesluter möjligheten att förstå organisa
tioner utifrån organisationsmedlemmarnas berättelser, är det många 
av dessa som anser att språket inte är tillräckligt som den enda sym
bolen. F örståelsen bör också bygga på mer fysiska symboler. Dess
utom medför symboltänkandet i sig, dvs att en symbol uttrycker nå
got mer än sig själv, att många symbolister tar fasta på sådana språk
liga företeelser som slogans, myter, historier, anekdoter etc. 

När jag talar om berättelser menar jag att det språk som olika indivi
der använder när de berättar, totalt sett informerar såväl om hand
landet eller beteendet som om grunderna för detta. I detta ligger dels 
att språket är en informationskälla överlägsen andra och dels att det 
inte bara är sådana språkliga företeelser som slogans, myter, historier 
etc som informerar. Dess a tankegångar får också stöd av författare 
som Pondy och Mitroff (1979), Spradley (1979) och Thompson (1984). 

Spradley (1979) anser exempelvis att det är den betydelse som hand
lingar, händelser etc har för människor som är väsentlig att förstå. 
Och i denna förståelseprocess anser han att språket är överlägset 
eftersom detta kan användas för att uttrycka alla andra typer av 
symboler. 
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Thompson (1984) som intresserat sig för ideologiers meningsskapan-
de maktfunktion talar inte om symboler men säger att: 

"The analysis of ideology is fundamentally concerned with 
language, for language is the principal medium of the meanin g 
which serves to sustain relations of domination. Speaking is a 
way of acting...." (Thompson,1984:131). 

Pondy och Mitroff (1979) talar om språkets betydelse vid organisa-
tionsteoretisk forskning utifrån dess fyra funktioner. En av dessa 
funktioner är att språket hjälper till at t definiera meningen av våra 
erfarenheter. 

Givet att språket tillskrivs denna överlägsenhet gentemot andra 
informationskällor innebär det också att språket antas kunna spegla 
såväl djup- som ytstrukturerna i en organisation. Yt- och djupstr uk
turerna i en organisation framträder i det språk som olika individer 
använder. I detta sammanhang vill jag återknyta til l diskussionerna 
om intersubjektivitet i kapitel 2. Jag talade där om betydelsen av att 
försöka ta reda på om gemensamma föreställningar kan antas råda 
mellan ett företags intressenter. Viktigt är därför att inte bara före
tagsledningens och de anställdas språk studeras utan även andra in
tressenters. 

Denna betoning av språkets informativa betydelse leder också till att 
organisationsmedlemmarnas sätt att uppfatta beteendet eller hand
landet i stället för det i någon mening faktiska eller objektiva beteen
det eller handlandet, blir betydelsefullt. Med tanke på detta kan man 
också påstå att de perspektiviska utgångspunkterna närmar sig in
nebördskonstruktivisternas eller symbolisternas. En viktig skillnad 
kvarstår dock fortfarande. För de sistnämnda är de grundläggande 
föreställnings- och meningsstrukturerna organisationen men i detta 
arbete formar de beteeende- eller handlingsmönstren. 

Den invändning som kan göras mot denna betoning av språkets roll 
är bl a att detta är en slags reduktionism. Geertz (1973) och Giddens 
(1984) skulle säkert båda, beteckna detta synsätt som reduktionis-
tiskt. Den förstnämnde utifrån utgångspunkten att mening inte står 
att finna i huvudet på människor utan i deras inblandning i symbo
liskt handlande. Tuppfäktningar, begravningar och fårstölder är 
kända exempel på symbolhandlande som in tresserat Geertz (1973). 
Giddens (1984) talar om två typer av reduktionism varav den ena, 
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som tidigare nämnts, handlar om att studera samhällsföreteelser uti
från människors medvetanden och den andra om objektivism. 

Naturligtvis är dessa invändningar riktiga ur de hänseendet att man 
vid studier av språket alltid löper risken att förbise vissa handlings-
eller beteendemönster i en organisation. En uppfattning som brukar 
framföras är att vissa handlingar eller beteenden är så "tagna för 
givna" att organisationsmedlemmarna aldrig talar om dem. Mot 
detta kan man då ställa att studier av enbart handlings- eller beteen
demönster är en omöjlighet. Handlingar eller beteenden som inte 
kombineras med språkanvändning blir i de fall forskaren inte har en 
förförståelse om handlingens betydelse, utan innebörd. Sanningen är 
givetvis att studier av handlings- eller beteendemönster alltid kombi
neras med studier av språket. Jag vill därför, trots risken för att bortse 
från vissa handlings- eller beteendemönster, hävda att språket som 
informationskälla är överlägset. Rent praktiskt är det också så, att 
även om språket betraktas som den huvudsakliga informationskällan 
i ett arbete, grundas tolkningarna på al la de intryck som forskaren 
får vid en upprepad närvaro i exempelvis ett företag. Det sistnämnda 
är naturligtvis av stor betydelse vid en studie som eftersträvar 
förståelse för grundläggande föreställningar och den betydelse som 
dessa har. Till detta och andra metodologiska överväganden som 
exempelvis den mer konkreta tolkningsproceduren återkommer vi i 
nästa kapitel som behandlar forskningsstrategin. 

Om föreställningssystemens uppkomst 

Även om intresset i detta arbete i första hand fokuseras på före
ställnings- och meningssystemens betydelse för det organisatoriska 
beteendet eller handlandet, har också av olika skäl frågor om deras 
uppkomst kommit att aktualiseras. Här är det framförallt en allmän 
uppfattning om att företagets historia och företagsledarnas personliga 
värderingar kan vara betydelsefulla, som påverkat de perspektiviska 
utgångspunkterna. 

Att intresset för företagens historia kommit att aktualiseras har sin 
grund såväl i den antropologi som betonar historiska aspekter som 
hos sådana organisationsteoretiker som exempelvi s Selznick (1968). 
Den sistnämnde menar bl a att ett företags historia och ledarskapet är 
av betydelse för värderingarna i företaget. Denna perspektiviska ut
gångspunkt har dock inte konkretiserats på annat sätt än att jag, i 
samband med de empiriska studierna, försökt få en bild av de stu
derade företagens historia. 
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Intresset för företagsledarnas personliga värderingar är i första hand 
ett resultat av det empiriska arbetet. Efter att ha besökt det första fall
företaget ett antal gånger började bilden av företagsledarnas person
liga värderingar framstå som i ntressant. Studien utvidgades därför 
även med denna aspekt. Här är det framförallt Zetterbergs (1977) ar
beten om livsstilar och deras betydelse samt diskussioner med före
trädare för andra samhällsvetenskapliga discipliner som influerat de 
perspektiviska utgångspunkterna. De personliga värderingarna har 
indelats i två huvudtyper av uppfattningar där den ena handlar om 
företagsledarnas intresseinriktning och livsstil och den andra om de 
ras syn på det sociala sammanhanget. I den första typen innefattas 
inställningen till arbete, levnadsstandard, rekreation etc och i den 
andra människosynen samt synen på naturen och samhället (se även 
del III, bil 1). 

EFFEKTNIVÅN 

Så här långt har diskussionerna uppehållit sig vid strukturer av me
nings» eller föreställningskaraktär på samhällsnivån och vid struk
turer av menings- eller föreställnings- och av handlings- eller beteen
dekaraktär på organisationsnivån. På effektnivån fokuseras upp
märksamheten på de mönster av effekter, antingen materiella eller 
immateriella - subjektiva eller objektiva, som kan bli resultatet av ett 
företags eller en organisations verksamhet. Beskrivningen a v struk
turerna på denna nivå syftar ytterst till att kunna ge förståelse för 
kopplingarna mellan de grundläggande föreställningarna och effek
terna av ett företags verksamhet. Svårigheterna med att göra denna 
typ av kopplingar gör naturligtvis att man inte kan ha förväntningar 
om fullständig förståelse för denna problematik ( se t ex Deal och 
Kennedy, 1982, Peters och Waterman, 1983). Men den nyfikenhet 
som de erfarenheter som berördes inledningsvis skapar och ambitio
nerna om ett helhetsperspektiv på organisationen, gör försöket väl 
värt. 

Vilket perspektiv som anläggs på denna nivå är avhängigt synen på 
samhällsnivån. Jag talade tidigare om att företagens samhällsroll, i 
organisationsteoretiska sammanhang, kan betraktas som ett målpro
blem. Två målmodeller som berördes indirekt redan i inledningen av 
detta arbete är den rationella aktörsmodellen och systemmodellen. I 
den rationella aktörsmodellen antas organisationens yttersta mål 
vara effektivitet eller "efficiency", dvs att överlevnad garanteras ge
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nom ekonomisk lönsamhet och/eller vinst. Med den öppna system 
modellen som utgångspunkt antas "effectiveness" vara det yttersta 
målet. Här gäller det för organisationen att uppfylla de mål som den 
tilldelas av omgivningen om den skall kunna överleva. Vanligt är 
också a tt dessa modeller kombineras ( se t ex Pfeffer och Salancik, 
1978 och Mintzberg. 1979). Påpekas skall att såväl dessa s k modeller 
som de mål som de förespråkar har en mängd olika benämningar och 
definitioner i den organisationsteoretiska litteraturen. 

Att företag som i detta arbete uppfattas som både producerande och 
legitimerande verksamheter innebär, ur ett målperspektiv betraktat, 
att den rationella aktörsmodellen och den öppna systemmodellen 
kombineras även här. Som diskuterat s tidigare i detta kapitel antas 
ett företags samhällsfunktion vara tudelad. Det skall dels bidra till 
samhällets välfärd och välstånd genom att omvandla sina resurser i 
någon mening effektivt och de ls visa att denna resursomvandling 
görs på ett acceptabelt sätt för de intressenter som berörs. Med detta 
sätt att se måste ett företag uppnå både efficiency och effectiveness för 
att överleva. Effekterna av ett företags producerande och legitime
rande verksamhet eller av de föreställnings- och beteendemönster 
som opererar inom en organisation bör bedömas i termer av både effi
ciency och effectiveness. 

Väsentligt är, trots denna samhällssyn, att efficiency och effectiveness 
inte behöver vara de huvudprinciper som operera r inom ett företag. 
Ett företag är sammansatt av en uppsättning människor vars före
ställnings- och meningsstrukturer är grunden för den producerande 
och legitimerande verksamheten. Dessa föreställningsstrukturer 
behöver inte med nödvändighet sammanfalla med föreställnings
strukturerna på samhällsnivån. 

Om överlevnadsförmågan eller effekterna av ett företags produce
rande och legitimerande verksamhet skall bedömas i termer av 
efficiency och effectiveness räcker det inte med att studera den eko
nomiska utvecklingen. Olika lönsamhets- och andra ekonomiska 
kriterier är primärt relaterade t ill den producerande verksamheten 
och efficiencybegreppet. 

Behovet av att hitta olika sätt att vidga perspektivet på överlevnads
förmåga har också uppmärksammats från teo retiskt håll. En av de 
författare som tagit sig an denna problematik är Axelsson (1981) som 
utifrån Webers idealtyper för rationellt beslutsfattande gör en 
begreppsutredning. I denna begreppsmodell skiljer Axelsson (1981) 
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mellan instrumentella och normativa målsättningar. Instrumentella 
målsättningar menar han är: 

"..sådana målsättningar som har en teknisk eller ekonomisk in
nebörd för organisationen, oftast uttryckta i termer av produkti
vitet eller ekonomisk effektivitet." (Axelsson, 1981:77). 

Normativa målsättningar defineras av honom som: 

"..sådana målsättningar och effektivi tetskriterier som har att 
göra med etiska, moraliska, politiska eller andra grundläggande 
föreställningar om organisationen och dess verksamhet t ex 
social rättvisa, anställningstrygghet, demokrati och självför
verkligande. " (Axelsson, 1981:77). 

Dessa målsättningar betecknas som interna om de bygger på värde
ringar hos individer inom organisationen och extern a om de bygger 
på krav som riktas mot organisationen från individer eller grupper 
av individer utom organisationen (Axelsson, 1981). 

Samma problematik tas upp av Pfeffer och Salancik (1978) inför de
ras definition av effectiveness och efficiency. De säger att: 

"Organizational effectiveness is an external standard of how well 
an organization is meeting the demands of various groups and 
organizations that are concerned with its activities." ..."Organi
zational efficiency is an internal standard of performance. 
Efficiency is measured by the ratio of resources utilized to output 
produced." (Pfeffer och Salancik, 1978:11). 

Om synsätten i dessa två verk relateras till den samhällsfunktion som 
diskuteras i detta arbete, ligger Pfeffer och Salanciks (1978) be
greppsdefinitioner närmast. Efficiency skulle därvid utgöra ett be
dömningskriterium för den producerande verksamheten och effect
iveness för den legitimerande verksamheten. Inför en empirisk be
skrivning måste dock både de ssa begrepp utvecklas ytterligare. På
pekas bör också att ja g inte delar Pfeffer och Salanciks (1978) upp
fattning, att den ena typen av mål är internt och den andra typen 
externt definierade. Båda typerna kan vara såväl externt som internt 
definierade. Exempelvis när det gäller produktiviteten mätt i lönsam
hetstermer, sätter ju samhället miniminivån i form av vissa lagar och 
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förordningar. Utöver detta kan det enskilda företaget ställa upp sina 
egna målsättningar. 

Effektivitetsbegreppet sammankopplas ofta med producerade voly
mer eller rena produktivitetsmått. Sett ur ett överlevnadsperspektiv 
vet vi dock att såväl ekonomisk lönsamhet som en viss finansiell stad
ga måste till för att företag skall kunna överleva. Att bristande lik
viditet och soliditet tvingat mindre lönsamma företag på fall är inte 
helt ovanligt. Inför den empiriska beskrivningen av effekterna av den 
producerande verksamheten är det därför mer fruktbart at t använ
da termen ekonomisk situation och i denna utöver produktivitet även 
inrymma ekonomisk lönsamhet och finansiellt läge. Olika relationstal 
kan därvid användas för att ge en sammanfattande beskrivning av 
den ekonomiska situationen. 

Effectivenessbegreppet, såsom det uppfattas av Pfeffer och Salancik 
(1978), måste även detta vidareutvecklas inför en empirisk beskriv
ning av effekterna av den legitimerande verksamheten. Dessutom 
föredrar jag att tala om legitimitet i stället för effectiveness då det sist
nämnda är ett engelskt begrepp som inte har någon direkt mot
svarighet i det svenska språket. Denna vidareutveckling kan göras 
med utgångspunkt från ett arbete av Pfeffer (1981b). I detta arbete 
hävdar han bl a att handlingar är instrumentella i den meningen att 
någon får ut något av dem och ex pressiva i den meningen att de 
tolkas och/eller betyder något. Om den m era konkreta innebörden av 
detta säger han: 

"..substantive outcomes refer to actions, activities, tangible, 
measurable results - salary allocations, capital or operating 
budget allocations, the allocation of chief executive positions. 
Symbolic outcomes are, in contrast, assesses by sentiments of 
affect, by satisfaction, by values and by beliefs." (Pfeffer, 1981b:8). 

Utifrån betoningen av subjektiva aspekter och språkets betydelse i 
detta arbete, kan den instrumentella och expressiva innebörden uttol
kas ur olika individers subjektiva uppfattningar. Legitimiteten av ett 
företags verksamhet kan därigenom bedömas med hänsyn till vad 
olika individer anser sig få ut och vad detta betyder för dem. 

Relevansen av att studera effekterna och att dessutom bedöma effek
terna av den producerande verk samheten i lönsamhetstermer kan 
givetvis ifrågasättas med hänsyn till den verklighetsuppfattning som 
diskuterats tidigare. Effekterna associerar, trots att de betraktas som 
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en typ av strukturer, till ett funktionalistiskt perspektiv och lönsam
het är i någon mening ett objektivt mått. Jag talade tidigare om den 
filosofiska ambivalensen och Andersson (1979) om at t forskaren be
gränsas av det samhälle som han/hon lever i och därför bara kan 
sträva efter att uppnå sina ideal. 

Synen på den s k effektnivån är just ett utslag av den filosofiska ambi
valensen. Samtidigt som min allmänna uppfattning är att strukturer 
på olika nivåer anger ömsesidiga förutsättningar för varandra ser jag 
strukturerna på organisationsnivån i viss mån som deterministiska 
för strukturerna på effektnivån. Att effekterna av den producerande 
verksamheten primärt bedöms i lönsamhetstermer sammanhänger 
bl a med att samhället ytterst definierar villkoren för ett företags 
överlevnad i lönsamhetstermer och då måste man också som 
forskare beakta detta. 

ORGANISATIONER UR ETT HELHETSPERSPEKTIV - EN 
SAMMANFATTNING 

I kapitel 2 presenteras en verklighetsuppfattning som betonar bety
delsen av strukturer på olika nivåer. Diskussionerna i detta kapitel 
uppehåller sig på tre nivåer: samhälls- organisations- och effektni
vån. Synen på dessa nivåer formar det helhetsperspektiv på organisa
tioner utifrån vilket de olika företagen studeras. Som tidigare nämnts 
är det dock bara organisations- och effektnivån som blir föremål för 
empiriska studier i detta arbete. 

Strukturerna på samhällsnivån uppfattas som de kulturellt och sam
hälleligt förankrade menings- eller föreställningsstrukturerna som 
definierar företagens samhällsroll. En samhällsroll som innebär att 
företagande ytterst handlar om att producera och legitimera. 

På organisationsnivån ses ett företag som en uppsättning djup- och 
ytstrukturer, där djupstrukturena är de grundläggande föreställ
ningarna - norme rna, värderingarna, trossatserna etc som finns i ett 
givet företag och ytstrukturerna är handlings- eller beteendemönst
ren. Eftersom språket tillskrivs en betydelsefull roll som informa
tionskälla, antas djup- och ytstrukturerna i en organisation kunna 
framträda i språket. I detta sammanhang påtalas också betydelsen av 
att språket hos andra intressenter än företagsledning och anstä llda 
studeras. 
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Synen på effektnivån är intimt förknippad med synen på sam
hällsnivån. Av detta följer att de strukturer som blir av intresse på 
denna nivå är av legitimitets- och effektivitetskaraktär. I stället för 
att tala om effektivitet föredrar jag att tala om ekonomisk situation. 

På grundval bl a av erfarenheter gjorda under arbetets gång har 
även frågor om de grundläggande föreställningarnas uppkomst, 
kommit att aktualiseras. En utgångspunkt inför det empiriska ar
betet är därför också att företagens historia och företagsledarnas livs
stilar och värderingar bör vara intressanta att studera. 

Av diskuss ionerna i detta kapitel, framgår också a tt förståelse om 
relationerna mellan de olika strukturerna kan uppnås genom kun
skap om de olika strukturerna. Strukturerna utgör varandras öm se
sidiga förutsättningar och kan förstås i skenet av varandra. Mot bak
grund av dessa utgångspunkter kan det inledande syftet konkre
tiseras. I kapitel 1 sades avsikten med detta arbete vara att skapa 
kunskap om och förståelse för grundläggande föreställningars be
tydelse i mindre företag. Nu kan man tala om att denna kunskap och 
förståelse skall uppnås genom: 

beskrivning och analys av yt- och djup strukturerna respektive de 
ekonomiska situationerna och legitimiteten i mindre företag. 

Figur 3 nedan ger en sammanfattande bild över synen på de olika ni
våerna och på det helhetsperspektiv på företagande som ligger till 
grund för det fortsatta arbetet. Den streckade rektangeln markerar 
den del av helhetsperspektivet som fokuseras vid de empiriska stu
dierna. 
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SAMHÄLLSNIVÅN 

olika föreställnings-
eller meningsstrukturer 
som definierar företa
gens samhällsroll . 

r 

Historia 
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ningens vär
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ORGANISATÌONSNIVAN 

olika 4jup- och yt
strukturer som kon
stituerar en organi
sation 

EFFEKTNIVÅN 

olika strukturer av 
legitimitets- och 
effektivitetskaraktär 

Figur 3: Organisationer ur ett helhetsperspektiv. 

Till sist vill jag också betona vikten av att de förföreställningar som 
diskuterats i detta kapitel, uppfattas som ett perspektiv som skall ges 
ett innehåll och/eller omformuleras med hjälp av den empiriska 
verkligheten. 
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KAPITEL 4 

FORSKNINGSSTRATEGI 

Eftersom forskningsstrategin utgör bryggan mellan problemformu
lering, kunskapssyn och förföreställningar å ena sidan och den empi
riska verkligheten å andra sidan, är utformningen av denna strategi 
väsentlig. Överensstämmelse mellan det formulerade prob lemet, ve
tenskapsideal och forskningsstrategi är en viktig förutsättning för god 
forskning (Lincoln och Guba, 1985). Vissa metoder är m indre lämpli
ga för vissa typer av problem och forskningsresultatens användbar
het, överförbarhet etc är, utöver av kunskapssynen, beroende av de 
forskningsstrategiska ställningstagandena. 

Viktigt är också att forskningsstrategin inte bara är en fråga om 
isolerade val av studieobjekt, datainsamlingsteknik, intervjuteknik 
etc, utan om en helhetssyn på sättet att hantera empirin. Denna hel
hetssyn bör omfatta överväganden om sätte t att närma sig empirin, 
valet av studieobjekt, val av datainsamlingsmetod, val av analysmetod 
och val av sanningskriterier. 

Bland de forskare som har ett specifikt metodologiskt intresse, är det 
få som presenterar en helhetssyn. Exempelvis talar många forskare, 
som har en i någon mening postpositivistisk orientering, isolerat om 
kvalitativa datainsamlingsmetoder, djupintervjuer, samtal, kvalita
tiva analysmetoder etc. Man har koncentrerat sig på någon aspekt av 
den helhetssyn jag talar om. Men det finns undantag. Till de mer 
intressanta undantagen hör författare som Glaser och Strauss (1967), 
Glaser (1978), Spradley (1978), Eneroth (1984) och Lincoln och Guba 
(1985).3 Alla dessa har på olika sätt påverkat eller gett stöd åt forsk
ningsstrategin i detta arbete, även om Glaser och Strauss (1967) intar 
en särställning då deras tankegångar utgjort utgångspunkten för de 
metodologiska övervägandena. 

FÖRSTÅELSE VIA INDUKTION 

Forskaren kan närma sig empirin via en bred eller via en intensiv-
studieansats respektive via deduktion eller induktion. 

3 Detta verk av Lincoln och Guba är egentligen en sammanfattning av en rad 
arbeten producerade från början av 80-talet och framåt. 
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När det gäller det förstnämnda har jag, på grund av det formulerade 
problemets karaktär och den förståelseinriktade ambitionen, val t en 
intensivstudieansats. Intensivstudieansatsen som ofta går under be
teckningen fallstudier innebär att ett fåtal fall exempelvis företag 
studeras på ett i någon mening omfattande eller djupgående sätt (se 
t ex Normann, 1980, Kjellén och Söderman, 1980, Yin, 1981). I detta 
arbete står omfattning framförallt för att många respondenter inom 
respektive fall studerats över en viss tidsperiod. Mer konkret innebär 
detta att mer eller mindre in tensiva kontakter upprätthållits med 
respondenterna i de valda fallen under ca e tt års tid. Två av fallen 
eller företagen studerades huvudsakligen under hösten 1984 och 
våren 1985 och de andra två under hösten 1985 och våren 1986. Ur
valet av fall och respondenter diskuteras i nästa avsnitt. Av skäl som 
behandlas längre fram görs också dataredovisningen i fallets form. 

Problematiken induktivt - deduktivt är dock betydligt mer komplice
rad. Eneroth (1984) beskriver deduktionen så att forskaren genom 
bl a litteraturstudier bygger upp en teori utifrån vilken denne härle
der eller deducerar ett antal hypoteser. Hypoteser som betecknar mer 
konkreta kvalitéer och samband gällande den företeelse som skall 
studeras. För att dessa kvalitéer skall vara möjliga att studera måste 
de operationaliseras, dvs översättas till empiriskt prövbara definitio
ner. Dessa definitioner prövas sedan på ett representativt urval av fall 
i syfte att verifiera den formulerade teorin. Sätte t att närma sig em
pirin styrs vid deduktionen helt av den i förväg uppställda teorin om 
hur verkligheten är beskaffad och de medtodprocedurer som är nöd
vändiga för att verifiera teorin. Ibland talas också om Poppers falsifie-
ringsförfarande. Tanken är då a tt den empiriska prövningen ska ll 
ske i syfte att visa under vilka förutsättningar en hypotes är falsk. 
Den praktiska tillämpningen av detta är, åtminstone inom det före
tagsekonomiska området, mer begränsad. 

Eneroth (1984) som anser att deduktionen förutsätter användandet 
av kvantitativa metoder har två huvudinvändningar mot detta sätt 
att närma sig den empiriska verkligheten. 

För det första menar han att strävandena efter att lösa validitéts-, 
reliabilitets- och representativitetsproblemen har lett till att mätin
strumenten blivit så specialkonstruerade att stora delar av verklig
heten klassificeras som omöjliga att studera (Eneroth, 1984). 
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För det andra menar Eneroth (1984) att deduktivisterna trots sina 
specialkonstruerade mätinstrument är oförmögna att hantera de 
krav som de, till följd av den objektiva v erklighetsuppfattningen, 
själva ställer. Validitetsfrågan eller frågan om man med en opera
tionell definition mäter det som avses, kan egentligen aldrig lösas 
annat än på intuitiva grunder. En lösning som enligt Eneroth (1984) 
är otillfredställande med tanke på den objektiva verklighetsuppfatt
ningen. Samma problem gäller för reliabiliteten. Hur pass tillförlitlig 
en mätning är avgörs också i grunden på basis av vardagskunskap 
och intuition. Eneroth (1984) hävdar exempelvis att entydigheten vid 
ett provtest kan påverkas av många andra faktorer än en "verklig" 
entydighet. Om generaliserbarheten, s äger Eneroth (1984), att vill
koren för att en iakttagelse skall vara sann eller verifierad är att den 
är generaliserbar, dvs gäller för en hel population. Ej heller detta kan 
uppfyllas eftersom generaliseringar i regel inte baserar sig på total
undersökningar utan på urval som sker på grunder som ibland gör 
att generaliserbarheten kan ifrågasättas. Som exempel tar Eneroth 
(1984) att alkoholism i regel bara kan studeras genom ett urval ur 
gruppen behandlade alkoholister. Han avslutar sin starka kritik av 
den kvantitativa metoden med att säga: 

"..att de undersökningar som genomförts med den kvantitativa 
metodens regler" ..."har validitets- och reliabilitetsproblem som 
gömts och trixats bort under sjok av matematisk och statistisk 
makeup." (Eneroth, 1984:36). 

Lincoln och Guba (1985) framför också en liknande kritik mot de-
duktionen som den Eneroth (1984) riktar mot den kvantitativa me
toden. Utöver detta anser Lincoln och Gub a (1985) att relationerna 
mellan forskare och beforskad ytterligare underminerar positivis-
mens objektivitetsantagande. Som tidigare påpekats menar de också 
att kunskap är subjektiv eller värdebunden till följd av forskarens 
paradigmval, problemval, problemfoku s etc. En annan allvarlig in
vändning som Lincoln och Guba (1985 ) har mot deduktion är att 
fakta blir teoribestämda. 

Glaser och Strauss (1967) diskuterar inte bristerna i deduktionen i 
reliabilitets- och validitetstermer utan menar att den allvarligaste 
begränsningen är att den inte leder till en teori som passar den verk
lighet den avser att beskriva. Den deduktiva teorin har sin grund i en 
formulerad teori och inte i data hämtade från verkligheten. 
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Även om det inte är riktigt att som Eneroth (1984) gör, sätta likhets
tecken mellan deduktion och kvantitativ metod är det dock inte ovan
ligt att företagsekonomiska frågeställningar studeras via operationa-
liseringar och statistiska mätningar. När så görs kan också delar av 
Eneroths (1984) kritik vara berättigad. De metoder och de statistiska 
språkbruk som många gånger används för at t hantera objektivitets
problemen kan ge en felaktig bild av "sanningshalten" och genera-
liserbarheten hos de empiriska resultaten. Dessutom ger konstate
randet av statistiska orsakssamband begränsad kunskap av för
ståelsekaraktär. Ett konstaterat samband mellan hög lönsamhet och 
organisationsstruktur exempelvis, ger ingen djupare förståe lse för 
detta samband, utan visar enbart att det föreligger. Givet en medve
tenhet om dessa metodproblem och begränsningar kan den kvantita
tivt deduktiva metoden vara användbar för samhällsvetenskapliga 
forskningsproblem av väldefinierad och universell natur, exempelvis 
för studiet av organisationsstrukturer i företag. 

När forskaren eftersträvar förståelse, dvs att finna de kontextbundna 
betydelserna eller meningarna är den teoribestämdhet som både 
Glaser och Strauss (1967) och Lincoln och Guba (1985) talar om pro
blematisk, oavsett om metoden är kvantitativ eller kvalitativ. Med 
den problemformulering och den kunskapssyn som finns i detta arbe
te kan de empiriskt relevanta företeelserna aldrig till fullo deduceras 
utifrån en färdig à priori-teori. Den mer konkreta innebörden av yt-
och djupstrukturerna måste bestämmas av organisationsmedlem
marna och intressenterna i de studerade företagen. Ingen à priori-
teori kan förutse alla de aspekter som deras verklighet utgörs av. Teo
rin bör i någon mening genereras ur empirin eller skapas på induktiv 
väg. 

Med induktion avses som regel a tt man utifrån observationer om en 
företeelse, sluter sig till vissa föreställningar eller begrepp som beskri
ver företeelsen. Vad detta mer konkret innebär för sättet att närma 
sig empirin, är beroende av kunskapss ynen och syftet med observa
tionerna. 

Om kunskapssynen är positivistisk kan syftet vara hypotesgenere-
rande. Induktionen används då som ett hjälpmedel för att formulera 
hypoteser som bildar en allmänt hållen teori som sedermera testas. 
Men induktionen kan också användas för att belägga eller falsifiera 
en à priori-teori. Falsifiering är, som tidigare nämnts mer ovanligt, 
varför det yttersta syftet som regel är verifierande vid en positivistisk 
kunskapssyn. 
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Glaser och Strauss (1967) och Glaser (1978) tillhör dock undantagen 
som bekräftar regeln. Trots sin positivistiska grundsyn menar de att 
syftet med induktionen är att generera och inte att testa en teori. 
Slutmålet är upptäckten eller formandet av en grundad teori och inte 
verifiering. Observeras bör att Glaser och Strauss (1967) inte talar om 
förståelse i detta sammanhang. Att den genererade teorin uppfyller 
de positivistiska kraven på generaliserbarhet och prediktionsfÖrmåga 
garanteras bl a av den komparativa metoden för analys och princi
perna om teoretisk mättnad. En teoris relevans kan därmed inte sär
skiljas från den process varmed den framkommit. De säger: 

"Generating a theory from data means that most hypotheses 
and concepts not only come from data, but are systematically 
worked out in relation to the data during the course of research. 
Generating a theory involves a process of research." (Glaser och 
Strauss, 1967:6). 

För att undvika en styrning av den genererade teorin bör, som 
nämndes redan i kapitel 2, forskaren närma sig empirin med så få 
förföreställningar som möjligt. Endast om teorin till fullo är genere
rad ur data, garanteras en teori som är användbar och passar för den 
verklighet som den är utvecklad för. En teori grundad i emprin blir 
aldrig sann eller falsk, ej heller kan den ersättas eller förkastas. Den 
kan bara vara mer eller mindre trovärdi g, utvidgas eller förbättras -
den blir egentligen aldrig färdig. Problemet med en induktivt genere
rad teori är om den fungerar, passar och är generaliserbar. Generali-
serbarheten handlar om populatorisk räckvidd och konceptuell nivå 
(Glaser och Strauss, 1967). 

Vad som så här långt sagts om Glaser och Strauss (1967) syn på in-
duktion gäller också i stort sett för Lincoln och Guba (1985). Teori-
generering, komparativ analys av data, teoretisk mättnad och en be
gränsning av förföreställningarna är något som också dessa före
språkar. På en väsentlig punkt skiljer de sig emellertid åt. Lincoln och 
Guba (1985) utgår från en subjektiv verklighetsuppfattning. Syftet är 
förståelseinriktat i stället för prediktivt. Konsekvenserna av detta blir 
bl a att de är försiktiga med att tala om generaliserbarhet och noga 
med att betona intersubjektivitetens betydelse. Intersubjektivitet står 
då, till skillnad från tidigare i detta arbete, för en samtolkning mellan 
forskare och beforskad och mellan forskaren och det övriga forskar
samhället (jmf kap 2). De hävdar i princip att ingen kunskap är all
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mängiltig och därmed generaliserbar. I likhet med Glaser och Strauss 
(1967) anser Lincoln och Guba (1985) också at t en teoris värde inte 
kan särskiljas från den process varmed den framkommit. 

Trots att den syn på induktion som förespråkas av Glaser och Strauss 
(1967) och Lincoln och Guba (1985) utgjort utgångsp unkten för och 
influerat sättet att närma sig den empiriska verkligheten i detta ar
bete, finns invändningar att göra. 

Den första som gäller förföreställningars vara eller icke vara disku
terades redan i kapitel 2. Den ståndpunkt som framfördes där var att 
en kunskapsbildare har och måste ha förföreställningar. Ingen kan 
fungera som en tabula rasa i den empiriska situationen. Vad som 
betonades var dock att förföreställningarna inte bör fungera som en à 
priori-teori som skall testas utan som ett perspektiv som skall fyllas 
med hjälp av den empiriska verkligheten. Naturligtvis .är denna typ 
av induktion eller teorigenerering mer teoribestämd än den som 
förespråkas av Glaser och Strauss (1967) och Lincoln och Guba 
(1985). Viktigt är därför att förhålla sig öppen och lyhörd inför den 
empiriska verkligheten. 

Den andra invändningen, som delvis också berörts tidigare , har med 
generaliserbarheten att göra. Med Lincol n och Gubas (1985) inställ
ning till generaliserbarhet kan man fråga s ig om forskning kan an
vändas till något annat än att ge förståelse för enskilda företeelser, 
exempelvis ett enda företags problem. Även om jag anser att kunskap 
har en större användbarhet än så, vill jag inte gå så långt som Glaser 
och Strauss (1967) gör och tala om generaliserbarhet utan, som tidi
gare nämnts, om överförbarhet. Överförbarhet handlar, som diskute
rades i avsnittet om kunskapssynen, bl a om över föring av tankesätt 
och igenkännande. 

Övriga invändningar gentemot ovanstående författare och de sätt på 
vilket dessa mer konkret påverkat utformningen av forskningsstra
tegin, behandlas i den fortsatta framställningen. 

MINDRE FÖRETAG OCH INTRESSENTER SOM STUDIE
OBJEKT 

Urvalet av studieobjekt har skett på två olika nivåer. På den ena 
nivån handlade det om a tt välja studieobjekt där den intressanta 
företeelsen förekommer och kan studeras. Dvs att välja företag där 
grundlägande föreställningars betydelse eller yt- och djupstruktu rer 
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respektive ekonomisk situatio n och legitimitet kan studeras. På den 
andra nivån handlade det om att välja studieobjekt som kan kom
municera och förmedla betydelsen av grundläggande föreställningar, 
dvs i första hand respondenter. Det är framförallt den första nivån 
som diskuteras av Glaser och Strauss (1967) och Lincoln och Guba 
(1985). 

Mindre företag 

Enligt Glaser och Strauss (1967) skall valet av studieobjekt ske genom 
teoretisk sampling. Kriteriet för urval skall vara teoretisk avsikt och 
relevans och inte representativitet. I korthet innebär detta att vilken 
grupp som he lst där den aktuella företeelsen förkommer kan väljas 
inledningsvis, medan det fortsatta urvalet skall fokuseras med hän
syn till den teori som växer fram. Kodning och analys bör därför ske 
parallellt med urvalsprocessen som är seriell. Det sistnämnda för att 
möjliggöra omorientering och för att den framväxande teo rin skall 
kunna styra. Lincoln och Gu ba (1985) beskriver urvalsprocessen på 
ett likartat sätt men använder uttrycket avsiktligt urval i stället för 
teoretisk sampling. I detta sammanhang talar Glaser och Strauss 
(1967) också om maximering och minimering av olikheterna mellan 
de grupper som skall studeras vilket bl a syftar till att teorin skall 
utvidgas så mycket som möjligt. Glaser (1978) förtydligar detta ge
nom att hävda att inledningsvis kan likhet mellan grupper vara ur
valskriteriet men efterhand bör olikheten styra. Eneroth (1984) be
tonar olikhet utifrån argumentet att så många sidor som möjligt av 
en företeelse därigenom blir synliga. 

I detta urvalsförfarande är det framförallt styrning en av den fram
växande teorin och den starka betoningen av samtidighet i datain
samling, kodning och analys, som ja g ställer mig tveksam till. Styr
ningen av den framväxande teorin motiverar bl a Glaser och Strauss 
(1967) med att det är oekonomiskt och onödigt att förhålla sig öppen 
när en teori börjar formuleras. Här vill jag dock i likhet med Spradley 
(1979) hävda att öppenhet är att föredra. En hård styrning begränsar 
möjligheterna att upptäcka nya kvalitéer hos den studerade företeel
sen. På denna punkt kan tom samma kritik riktas mot Glaser och 
Strauss (1967) urvalsförfarande som de själva riktar mot valet av 
jämförbara grupper inom den deduktiva forskningen. Dvs att urvalet 
kan leda till att vissa typer av resultat inte kan "dyka upp" och där
med inte gör det. Vad gäller den s k samtidigheten ställer jag mig frå
gande inför om Glaser och Strauss (1967) verkligen menar att kod
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ning och analys skall ske efter varje intervju. Naturligt är att analys i 
form av medvetet reflekterande sker efter varje samtal och at t detta 
kan påverka efterföljande samtal, men inte att detta medför om-
orientering. En ständig omorientering skulle leda till en närmast för
virrad forskningssituation. Den mer systematiska analysen i detta 
arbete, har därför skett efter datainsamlingen i de två första respek
tive de två senare företagen. 

Utöver detta gäller rent allmänt att Glaser och Strauss (1967) inte är 
speciellt konkreta i många av sina resonemang varför den enskilde 
forskaren tvingas formulera s in egen och med hänsyn till de valda 
problemet lämpliga urvalsstrategi. 

Med hänsyn till dessa invändningar är det i första hand idéerna om 
seriellt urval, tankarna om att vilken grupp som helst kan väljas in
ledningsvis och minimerings- maximeringstänkandet som påverkat 
valet av företag i detta arbete. 

I syfte att beakta dessa principer valdes som studieobjekt inledningsvis 
två mindre sågverk med ca 50 anställda, belägna i närheten av två 
städer inom samma region. Skillnade n mellan dessa två var att det 
ena, av utvecklingsfonder och andra bedömare, betecknades som eko
nomiskt framgångsrikt medan det andra betecknades som proble
matiskt. Att urvalet gjordes med hjälp av informatörer och in te på 
grundval av fakta har bl a att göra med svårigheterna att som oinvigd 
bedöma exempelvis ekonomiska data (jmf Johannisson et al., 1976). 
Antalet anställda som mått på "litenhet" är v anligt förekommande 
och har bl a, som tidigare nämnts, sin grund i att detta antas vara 
positivt ur datainsamlingssynvinkel (se t ex Byström et al, 1971 och 
Gläder, 1983). Företagen som sådana betraktades som en grupp 
vilken som helst och "litenheten" var också tillsammans med 
branschtillhörighet och geografisk belägenhet ett sätt att minimera 
olikheterna. Man kan ifrågasätta valet av ett framgångsrikt och e tt 
icke framgångsrikt företag då detta är ett avsteg från minimerings-
tanken. Detta är naturligtvis riktigt men den nyfikenhet som såväl 
tidigare studier som kooperationsstudien väckte, ifråga om eventuella 
olikheter mellan dessa typer av företag, gjorde att detta avsteg togs. 

Påpekas skall också att det mindre framgång srika sågverket en kort 
tid före studiens start hade övergått i annan ägo, vilket gjorde mig 
tveksam inför valet av detta företag. Eftersom ägarskiftet hade skett 
inom mindre än ett halvår före studiens start, antog jag dock att det 
inte hunnit ske så stora förändringar att de "gamla föreställnings



71 

strukturerna helt suddats ut". Dessutom fanns de gamla ägarna/-
ledarna kvar inom företaget och därmed också möjligheterna att 
studera deras föreställningar. I samband med de empiriska studierna 
visade det sig också att uppfattningarna om det nya ägarnas sät t att 
driva företaget var oklara. Exempelvis fanns bland de anställda en 
förväntan om tryggad sysselsättning samtidigt som man kände en 
oklarhet inför vad de nya ägarna v ille med företaget utom att "köra 
för fullt" under de n högkonjuktur som rådde vid detta tillfälle. De 
fingerade namn som kommer at t användas för sågverken är, som 
tidigare nämnts, AB Tall och AB Gran. 

I syfte att stärka och utvidga de begrepp och tolkningar som växte 
fram vid analysen av sågverken valdes ytterligare två företag. Valet 
av dessa kom att falla på två mindre marknad sföringsbyråer med ca 
15 anställda, belägna inom samma region. Här visade det sig, givet 
kravet på likhet i storlek och regional tillhörighet, vara betydligt 
svårare att hitta två företag som skilj de sig åt i framgångshänseende 
på det sätt som sågverken gjorde. Inget av dessa två företag valdes 
därför på grundval av att de var speciellt ekonomiskt framgångsrika, 
även om det ena över tiden haft ett mer stabilt ekonomiskt läge än det 
andra. Även här har ett av företagen kommit att säljas. Detta skedde 
dock sed an studien påbörjats och dessutom drevs företaget vidare 
under samma former och ledning som tidigare. Att de nya företagen 
valdes ur en annan bransch var ett sätt att maximera olikheterna. 
Genom att studera två företag med helt olika produktionsteknologier 
skulle det formulerade problemet kunna ges många fler dimensioner. 
Observeras bör a tt detta inte var någon total maximering av olik
heterna eftersom storlek och geografisk belä genhet fortfarande var 
lika för de två nya företagen. Motivet till detta var att likhet på dessa 
punkter fortfarande kunde vara av intresse för jämförelsen mellan 
de fyra företagen. Att marknadsföring sbyråerna är betydligt mindre 
än sågverken i antal anställda räknat, har att göra med att en mark
nadsföringsbyrå med 50 anställda betraktas som förhållandevis stor. 
Enligt uppgift från Reklambyråförbundet betraktas en reklambyrå 
med mellan 10-15 anställda som en mindre byrå. De fingerade nam
nen på marknadsföringsbyråerna är AB Reklam och AB Informa
tion. 

När det gäller urvalets storlek hävdar Glaser och Strauss (1967) att 
antalet grupper inte med nödvändighet behöver vara många. En teori 
genererad ur data kan aldrig bli felaktig utan bara utvidgas i popula-
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torisk räckvidd och konceptuell nivå i takt med att antalet grupper 
från olika områden studeras. De säger också: 

"Since accurate evidence is not so crucial for generating theory, 
the kind of evidence, as well as the number of cases, is also not so 
crucial. A single case can indicate a general conceptual category 
or property; a few more cases can confirm the indication." 
(Glaser och Strauss, 1967:30). 

Detta ställningstagande grundar de på uppfattningen att en detalje
rad bevisföring inte är nödvändig för att en teori skall passa och 
fungera för den grupp den är utvecklad för. Samtidigt hävdar de ock
så att urvalet av grupper kan avslutas när teoretisk mättnad uppstår 
dvs när valet av nya grupper inte tillför ytterligare information. 
Även om den teoretiska mättnaden är ett slags sanningskriterium 
som är väsentligt för Glaser och Strauss (1967) generaliseringskrav, 
ställer jag mig tveksam till påståendet att nya grupper inte tillför 
ytterligare information. Mättnad eller informationsöverflöd kan upp
nås inom ramen för en vald grupp men inte mellan grupperna efter
som varje grupp i någon mening är unik. Inom respe ktive företag 
upplevde jag vad man kan kalla för informationsöverflöd. E fter ett 
antal möten med olika organisationsmedlemmar tillförde varje n ytt 
möte begränsat med ny information. 

Jag menar i stället att urvalet av grupper kan stoppas när den för
ståelse som forskaren uppnått om den företeelse som studeras börjar 
bilda meningsfulla mönster. I detta arbete anser jag att denna typ av 
förståelse uppnåtts efter de omfattande studier som genomförts i de 
fyra företagen. Trots detta vill jag dock betona att den utvecklade teo
rin eller det utvecklade tankesättet skulle kunna utvidgas och stärkas 
genom tillägg av nya företag. Här delar jag helt Glaser och Strauss 
(1967) uppfattning om att en teori aldrig blir färdig. 

Företagsledning, anställda, kunder och leverantörer 

I kapitel 3 betonades vikten av att utöver företagsledning och anställ
da även studera andra intressenter. Motivet till detta var som också 
nämndes tidigare att det är de i någon mening gemensamma före
ställningarna som är av intresse i denna studie. Rhenmans (1964) in
tressentmodell har därför fått utgöra utgångspunkten för valet av 
respondenter. Även om Rhenmans modell inrymmer et t stort antal 
intressentgrupper har samtal och intervjuer huvudsakligen skett 
med företagsledning, anställda, kunder och leverantörer, eftersom 
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dessa får anses tillhöra några av de mest väsentliga intressentgrup
perna för de stora flertalet företag. 

För sågverkens vidkommande innebär detta att förutom med före
tagsledarna, som i båda företagen var två till antalet, har intervjuer 
genomförts med 10 till 15 anställda och med 5 till 6 kunder och leve
rantörer i vardera företaget. Urvalet av de anställda har skett med 
hjälp av de fackliga representanterna och av kunderna och leveran
törerna med hjälp av informa tion från företagsledningen. De kunder 
och leverantörer som ingår i urvalet har i de flesta fall haft lång
variga relationer med de studerade företagen och i vissa fall svarat för 
förhållandevis omfattande leveranser eller inköp. 

I marknadsföringsbyråerna har urvalet av respondenter delvis skett 
på andra grunder och varit av en något större omfattning. Utöver 
företagsledningen, som i det ena fallet består av en person och i det 
andra av två personer, ingår alla anställda i respondentgrupperna. 
Detta innebär att intervjuer har genomförts med cirka 15-talet per
soner inom vardera företag. Urvalet av kunderna drygt 10 personer 
och leverantörerna 8-10 personer, har också i dessa företag huvud
sakligen skett på grundval av information från företagsledningen. 
Skillnaden jämfört med sågverken är att det, inom kundgrupperna 
för marknadsföringsbyråerna, också finns s k gamla kunder och 
potentiella kunder. Gamla kunder är sådana kunder som företagen ej 
längre samarbetar med och potentiella kunder är sådana kunder som 
byråerna, i tävling med andra byråer, ej vunnit acceptans hos. In
tresset för denna typ av kunder kom sig av erfarenheter som gjord es 
under arbetets gång. På samma sätt som det ansågs naturligt att en 
kund efter några år lämnar en byrå var det också vanligt att man 
tävlade med andra byråer om att få en kund. 

Med denna storlek på urvalet av anställda i sågverken och av kunder 
och l everantörer i såväl sågverk som marknadsföringsbyråer, görs 
naturligtvis inga anspråk på statistisk representativitet. Detta har 
inte heller varit avsikten. I stället har det informationsöverflöd som 
berördes i föregående avsnitt fått sätta gränsen för valet av ytterligare 
respondenter inom vaije företag. Att valet av de externa intressen
terna föll på sådana kunder och leverantörer som företagen hade ett 
någorlunda stabilt samarbete med, grundar s ig på att dessa hade 
bättre kännedom om företagen än kunder och leverantörer med mer 
sporadiska kontakter. Den totala storleken på urvalet utgörs, sam
mantaget för alla fyra företagen, av drygt 100 personer. 
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Urvalet av fallföretag och intressenter kan sammanfattas med hjälp 
av nedanstående figur: 

Fyra 
företag 

Företags
nivå Sågverk 

Drygt 
100 res-
ponden-
ter 

Intres
sent-
nivå 

Leveran
törer 

Företags
ledning 

Marknads
föringsbyrå Sågverk 

Kunder Anställda 

Geografisk belägenhet, bransch, 
storlek, ekonomisk framgång 

Figur 4: Urval av företag och respondenter. 

DJUPINTERVJUER SOM HUVUDSAK LIG DATAINSAMLINGS
TEKNIK 

Valet av datainsamlingsteknik ägnas ett begränsat intresse av Glaser 
och Strauss (1967). Direkt datainsamling och etnografiska metoder 
kan vara relevanta, men ytterst är det upp till den enskilde forskaren 
att utforma sin egen metod. Ej heller anser de att det finns någon kon
flikt mellan kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. 
Konflikten gäller verifikation eller generering dvs hur insamlade 
data används (Glaser och Strauss, 1967). Mot bakgrund av det hel
hetsperspektiv på organisationer som presenterades i föregående 
kapitel har både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingstekniker 
kommit till användning i detta arbete. Påpekas skall att de kvantita
tiva inslagen är av begränsad omfattning. 

Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder är en företeelse om vilken det finns många olika 
uppfattningar (se t ex Bogdan och Taylor, 1975, Morgan och Smir-
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cich, 1980, Holter och Kalleberg, 1982, Van Maanen och Dabbs, 1982, 
Eneroth, 1984). Holter (1982) pekar på att kvalitativa metoder för 
vissa forskare är en datainsamlingsteknik exempelvis ostrukturera
de intervjuer, direkt obse rvation och för andra en analysmetod. I det 
senare fallet avses olika former av tolkning och förståelseinriktad 
analys. 

Kalleberg (1982) utgör ett exempel på en forskare som med kvalitativ 
metod i första hand avser datainsamlingstekniken. Refererar till data 
gör också Dabbs (1 982) och Grönm o (1982). Grönmo (1982) menar 
exempelvis att kvalitativt respektive kvantitativt refererar till egen
skaperna hos de data som samlas in och analyseras. Kvantitativa data 
är sådana som kan räknas el ler uttryckas i andra mängdtermer me
dan data som inte kan uttryckas på detta sätt är kvalitativa. Morgan 
och Smircich (1980) däremot ser datainsamlingstekniken som irrele
vant. Alla typer av data går att kvantifiera varför det är analysen som 
avgör om en metod skall betraktas som kvalitativ eller kvantitativ. 
Eneroth (1984) inrymmer såväl datatinsamlingstekniken som ana
lysmetoden i begreppet kvalitativ metod. Exempel på kvalitativa 
datainsamlingstekniker menar han är empati, intervjuer och direkt 
observation. Grounded-theory-, idealtyps- och väsens-metoden utgör 
några exempel på kvalitativa analysmetoder. 

Utifrån uppfattningen att intressenternas subjektiva bild av yt- och 
djupstrukturerna i en organisation inte kan kvantifieras och mätas ej 
heller analyseras med hjälp av någon objektiv analysmetod, används 
såväl en kvalitativ datainsamlingsteknik som en kvalitativ analys
metod i detta arbete. Eneroths (1984) uppfattning om att man i en 
kvalitativ metod bör inrymma både datainsamlingstekniken och 
analysmetoden delas därmed. Den kvalitativa datainsamlingsteknik 
som använts i detta arbete behandlas nedan, medan den kvalitativa 
analysen eller tolkningsmetoden behandlas i ett senare avsnitt. 

Eftersom språket betraktas som den viktigaste informationskällan i 
detta arbete är det viktigt att den datainsamlingsteknik som tillämpas 
förmår att åstadkomma språkproduktion, dvs förmår respondenter-
na att tala så fritt som möjligt om sina "egn a" uppfattningar. Tradi
tionella intervjumetoder som följer strikt formulerade frågeformulär 
och bortser från interaktionen mellan intervjuare och respondent är 
då inte tillfredställande. Vid denna typ av intervjuer ägnas i regel ett 
begränsat intresse åt att söka frilägga individernas "egna" uppfatt
ningar samtidigt som man ibland nära nog bortser från betydelsen av 
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intervjuar-respondentrelationen. Uttrycket "egna" uppfattningar 
syftar då till att de uppfattningar som en respondent får möjlighet att 
uttrycka när ett strikt frågeformulär tillämpas, inte med nödvändig
het behöver ge en fullödig bild av respondentens uppfattningar. 

Inför detta arbete såg jag framförallt två alternativ till de traditionella 
intervjumetoderna. Det ena var att använda sig av s k "cognitive 
mapping" (se t ex Axelrod, 1976, Bougon et al 1977, Sevón, 1983). 
"Cognitive mapping" går i korthet ut på att respondenten exempelvis 
får räkna upp de handlingar han/hon ser som betydelsefulla i en viss 
situation. Dessa händelsers inbördes betydelse samt positiva och ne
gativa effekter får sedan anges. På detta sätt kan man få en bild av 
eller en karta över organisationsmedlemmarnas upplevelser av 
exempelvis handlandet i en viss situation. 

Det andra alternativet var samtal (se t ex Liljeqvist, 19 77, Patton, 
1982 och Lindgren, 1985) eller djupintervjuer (se t ex Banaka, 1981, 
Massarik, 1981 och Höijer, 1986). 

Liljekvist (1977) menar att utredande samtal/intervjuer har som 
främsta syfte att ta reda på saker av folk och om folk och att hjälpa 
dem att minnas. Intervjuaren har för avsikt att informera sig med 
hjälp av en respondent varför dennes medverkan eller motivation är 
av speciell vikt. 

Patton (1982) som i stället talar om öppna intervjuer menar att: 

"The purpose of interviewing is to find out what is in and on 
someone else's mind. The purpose of open-ended interviewing is 
not to put things in someone's mind (e.g., the interviewer's 
preconceived categories for organizing the world), but rather, to 
access the perspective of the person being interviewed". (Patton, 
1982:161). 

Samtalet är enligt honom den mest obunda formen av öppen intervju. 
Frågorna är inte förberedda i förväg utan dyker upp efter hand. För
delen med samtalet är att intervjuaren kan vara maximalt lyhörd for 
variationer. Nackdelen är att denna intervjumetod f örutsätter att 
forskaren verkar i organisationen under en längre period (Patton, 
1982). 

Höijer (1986) talar om djupinterv juer och menar att de har två upp
gifter att fylla. För det första skall de göra mer omedvetna förståelser 
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eller upplevelser tillgängliga genom att sätta respondentens upp
fattande i rörelse. Det vill säga att intervjun bör vara utformad så att 
respondenten börjar uppmärksamma och analysera sitt eget upp
fattande. För det andra skall de förmå respondenten att via sitt språk 
förmedla sin personliga förståelse och upplevelse. Djupintervjun är 
delvis styrd av en frågeguide som kontrollerar att vissa frågeställ
ningar kommer upp. 

Fördelen med samtal eller djupintervjuer i förhållande till cognitive 
mapping är, att de förstnämnda är mindre styrande. Vid cognitive 
mapping föreläggs, som nyss nämnts, respondenterna ett antal situa
tioner som de får ta stä llning till. Dessutom betonas vid samtal eller 
djupintervjuer i regel mer explicit såväl intervjuernas friläggande 
funktion som intervjuar-respondentrelationen. Utöver detta ansågs 
cognitive mapping, av psykologer, vara ett olämpligt metodval i detta 
arbete. På grund av det stora a ntalet respondenter som var aktuellt, 
skulle tolkningsarbetet bli alltför arbetskrävande. 

Den främsta skillnaden mellan samtal och djupintervjuer är struk
tureringsgraden. Samtal är i regel nära nog ostrukturerade medan 
djupintervjuerna delvis baseras på en frågeguide som avser att spegla 
det formulerade problemet. På grund av att företagande i detta arbete 
ytterst antas handla om att producera och legitimera, fanns ett visst 
behov av strukturering. Intervjuerna i detta arbete kan därför sna
rare betecknas som djupintervjuer än rena samtal. Många av de 
forskare som talar om samtal och djupintervjuer betonar att dessa 
måste utformas med hänsyn till forskarens inriktning, färdigheter, 
aktuellt problem etc. Kunskapssynen och förföreställningarna i detta 
arbete, har gjort att utformningen av djupintervjuerna influerats av 
både etnografiska och psykologiska tekniker. De etnografiska meto
derna betonar friläggandet av den subjektiva meningen och de psyko
logiska bl a intervjuar-respondentrelationen (jmf Höijer, 1986). Såväl 
accessproblematiken som utformningen av frågeställningarna har 
därigenom kommit att ses som viktiga för den språkproduktion som 
åstadkommes. Djupintervjun skall både ge tillträde till information 
och så långt det är möjligt få respondenten att formulera sina "egna" 
uppfattningar. 

Med acces s avser Gummesson (1985) forskarens möjligheter att få 
tillträde till data och information. Detta tillträde handlar dels om att 
passera "gatekeepers" på olika nivåer (se t ex Murphy, 1980, Lincoln 
och Guba, 1985) och dels om att upparbeta förtroende (se t ex 
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Murphy, 1980, Banaka, 1981, Johnson, 1975, Spradley, 1979) med 
vaije enskild respondent. 

I detta arbete hanterades både företagsledare och fackföreningsrep
resentanter som så kallade "gatekeepers". Detta innebar bl a att 
företagsledarna inledningsvis kontaktades för en diskussion av möj
ligheterna att använda deras företag som studieobjekt. Vid detta möte 
presenterades både m untligt och skriftligt en kort information om 
avsikterna med forskningsprojektet, vad jag ville ha ut och vad före
taget kunde få ut. Intressant var att alla dessa fyra möten avslutades 
med att företagsledarna började berätta om företagen utifrån de ut
gångspunkter som presenterats och undrade när nästa möte skulle 
gå av stapeln. Frågan om de aktuella företagen skulle ställa upp eller 
ej blev aldrig aktuell. För diskussionerna med de anställda hänvisade 
företagsledarna till fackföreningsrepresentanterna i sågverken och 
direkt till de anställda i marknadsföringsbyråerna. Fackförenings
representanterna i sågverken och hela personalgruppen i den ena 
marknadsföringsbyrån informerades inledningsvis på samma sätt 
som företagsledningen. Även dessa uppvisade ett spontant intresse för 
det aktuella projektet. S åväl företagsledning som anställda tycktes 
uppleva att projektet kunde tillföra kunskap. Slu tsatsen jag drar av 
detta är att det är viktigt för tillträdet att den empiriska verkligheten 
upplever sig ha möjlighet att lära och att informationen är öppen så 
att alla känner sig delaktiga och informerade. 

Trots detta måste dock ett upparbetande av ett mer personligt för
troende ske med varje enskild respondent för att man skall få tillträde 
till dennes uppfattningar. Detta skedde bl a utifrån utgångspunkten 
att både forskaren och respo ndenten kan uppleva oro och rädsla vid 
en intervju (se t ex Sullivan, 1970, Spradley, 1979, Banaka, 1981). Vik
tigt i den förtroendeskapande processen är enligt Spradley (1979) att 
vid upprepade tillfäl len ange syftet med en studie samt att visa in
tresse genom ett återupprepande av vad respondenten säger, dvs ett 
aktivt lyssnande. Rogers (1951) talar om aktivt lyssnande för att res
pondenten behöver känna att denne är värd uppmärksamhet. 

Viktigt för förtroendet är också at t vaije intervju eller möte i nleds 
med a tt respondenten får tala fritt om det han/hon önskar. Vid de 
första mötena kan detta handla om forskarens e ller respondentens 
person exempelvis bostadsort, intressen, familjeförhållanden. Detta är 
ett sätt att "känna på vara ndra" inför utvecklandet av en jämbördig 
och öppen relation. Johnson (1975) påpekar också att förtroendet kan 
växla över tiden. Forskaren måste därför vara lyhörd för eventuella 
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växlingar från den första till den sista intervjun och genom varje 
intervju. Med v issa personer får man dessutom acceptera att detta 
förtroende a ldrig kan skapas. Viktigt för förtroendet är också att 
forskaren "kommer och går" i företagen. I detta arbete har kontakten 
med de fyra företagen, som tidigare nämnts, varit mer eller mindre 
intensiv under ca ett års tid. Detta innebär att jag med många av 
organisationsmedlemmarna haft upprepade kontakter via direkta 
intervjuer, via kortare möten i samband med mina besök och via 
diskussioner av fallbeskrivningarna. Påp ekas skall att intervjuerna 
med kunder och leverantörer huvudsakligen genomförts via tele
fonintervjuer, vilket gjorde att det interpersonella förtroendet var 
svårare att upparbeta. Detta märktes bl a genom att det var fler av 
dessa respondenter än de andra som förhöll sig avvaktande, formella 
etc. Att förhållandevis många av dessa respondenter ändå var öppn a 
kan nog bl a tillskrivas det brev som tillsändes dessa respondenter före 
intervjun. I detta brev (se bil 3 och 4) frånsade sig företagsledarna i de 
aktuella företagen bl a alla krav på information om specifika kund-
eller leverantörsföretag. 

Djupintervjuerna skall, utöver att ge tillträde till information, åstad
komma en språkproduktion där respondenterna så fritt som möjligt 
formulerar sina egna uppfattningar om de studerade företagens 
legitimerande och producer ande verksamhet. Väsentligt för detta är 
att respondenten hålls talande genom frågor av typen Kan du 
beskriva...? Kan du berätta ...? d v s deskriptiva frågor (Spradley, 
1979). Patton (1982) talar om frågor formulerade så att respondenten 
verkligen tillåts att svara i sina egna termer. Denna typ av frågor är 
också viktiga för att upprätthålla engagemanget hos respondenten. 
Utan engagemang får forskaren in te veta några "sanningar". Lilje-
qvist (1977) anser, som tidigare nämnts, att motivationen är viktig för 
att intervjuaren skall kunna informera sig. Respondenten måste ha 
möjlighet att påverka de frågor som skall besvaras, annars försvinner 
engagemanget hävdar Piore (1979). 

De deskriptiva frågorna i detta arbete har, som jag vill uttrycka det, 
varit av både a llmän och specifik karaktär. De allmänna frågorna 
ställdes till företagsledningarna och de anställda i marknadsförings
byråerna, medan de begränsades när det gällde de anställda i sågver
ken. Dessa frågor syftade, i enlig het med de perspektiviska utgångs
punkterna, till att få respondenternas fritt formulerade uppfatt
ningar om de studerade företagens legitimerande och producerande 
verksamhet. Min utgångspunkt inför intervjuerna var att den pro
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ducerande verksamheten handlar om de studerade företagens varu-
och/eller tjänsteproduktion och den legitimerande verksamheten om 
relationerna till anställda, kunder, leverantörer, externa finansiärer, 
samhället, olika organisationer och den yttre miljön. På samma sätt 
som vid urvalet av respondenter har Rhenmans (1964) intressent
modell även här varit av betydelse (jmf även Johansson Lindfors och 
Rosenberg, 1980). 

Att de allmänna frågorna inte ställdes till kunder och leverantörer 
grundade sig på att dessa inte hade samma överblick och var lika in
förstådda med företagens totala verksamhet som de interna intres
senterna. Begränsningen av de allmänt deskriptiva frågorna i såg
verken berodde på att jag där upplevde att de anställda till följd av sin 
avgränsade inblandning i företagens totala verksamhet hade svårt att 
beskriva verksamheterna som helhet. Det var lättare att utifrån 
situationen som anställd komma in på allmänna förhållanden. För att 
få en så fullödig bild som möjligt, gavs de allmänt deskriptiva frågorna 
lite olika formuleringar. Gemensamt för företagsledningarna och de 
anställda i marknadsföringsbyråerna var frågorna om företagens 
historia, framgångar och/eller misslyckanden och företagens sätt att 
bedriva sin verksamhet (se del I, bil 1-2). För de anställda i både 
sågverk och marknadsföringsbyråer formulerades dessutom en 
fråga om vad företagen eller företagsledningarna satsade på och om 
deras arbete (se del I, bil 2). Den allmänna frågan om företagens his
toria syftade förutom till att ge en bild av intressenternas uppfatt
ningar om företagens verksamhet också till att ge förståelse för histo
riens eventuella betydelse för föreställningsstrukturernas uppkomst 
(se kap 3). 

De specifika frågorna syftade till att ge information av flera olika slag. 
För företagsledarna och de anställda i marknadsföringsbyråerna an
vändes de specifika frågorna i del II ti ll största delen för att kont
rollera de aspekter av den producerande och legitimerande verks am
heten som inte kom upp spontant i samband med de allmänna frå
gorna (se del II, bil 1-2). Här åsyftas frågor av typen: Kan du beskriva 
produktionsprocessen i detta företag? eller Kan du beskriva företag x 
som arbetsgivare och arbetsplats? Som framgår av bifogade intervju
guider, formulerades flera specifika frågor för företagsledarna än för 
de anställda. Motivet till detta var att företagsledarna totalt sett hade 
en större överblick än en del av de anställda. 

För de anställda i sågverken samt kunderna och leverantörerna blev 
de specifika frågorna i del II (se del II, bil 2) respektive i del I (se del I, 
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bil 3-4) de huvudfrågor som syftade till att belysa intressenternas 
uppfattningar om den producerande och legitimerande verksamhe
ten. Exempelvis uppmanades kunderna att beskriva de studerade 
företagen som leverantörer (se del I, bil 3). Som tidigare nämnts kom 
som regel de anställda in på andra aspekter än de som enbart gällde 
situationen som anställd. Detsamma gällde kunderna och leverantö
rerna. 

Men det finns också en annan typ av specifika frågor i intervju
guiderna som hade andra syften och so m dessutom skiljde sig åt 
mellan företagsledningen och de övriga intressenterna (se del III, bil 
1-4). För företagsledarnas vidkomma nde handlade frågorna i del III 
(se del III, bil 1) om deras vär deringar och livsstil. Av kapitel 3 fram
gick att dessa syftade till att ge förståelse för föreställningsstruk
turernas uppkomst och att de utarbetats med utgångspunkt från 
Zetterbergs (1977) arbeten om livsstilar och genom diskussioner med 
forskare inom andra vetenskapliga discipl iner. Frågorna i del III, till 
de övriga intressenterna, var avsedda att belysa de studerade företa
gens legitimitet (se del III, bil 2-4). Dessa frågor syftade till att ge en 
bild av vad int ressenterna ansåg sig få ut av sitt utbyte med det ak
tuella företaget och vad dett a betydde för dem. Exempelvis uppma
nades kunderna att beskriva vad som var mest positivt respektive 
negativt i utbytet med företaget samt att beskriva om de som kunder 
hade någon speciell känsla inför eller någon speciell egenskap som de 
ville tillskriva företaget. 

Trots de intervjuguider som redovisas i bil 1-4, är det viktigt att notera 
att intervjuerna hade formen av informella samtal och att fråge
guiden följdes flexibelt. Det var i stor utsträckning respondenten som 
under min medverkan förde samtalen framåt. Detta fick till följd att 
många av de så kallade specifika frågorna aldrig behövde tas upp som 
separata frågeställningar då de kom upp redan i respondenternas be
rättelser. Dessutom ställdes inte frågorna med nödvändighet i den 
ordningsföljd som redovisas i intervjuguiderna. Påpekas skall också 
att det inledande skedet av framförallt den första studien hade for
men av en lärprocess där frågo r omformulerades, lades till och togs 
bort samtidigt som formerna för att hantera intervjuar-respondent-
relationen utvecklades. Den redovisning av frågeguiderna och de 
principer som tillämpats vid genomförandet av djupintervjuerna kan 
därför sägas vara slutresultatet av denna lärprocess. 
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Vid många av de personliga intervjuerna gjord es bandupptagningar. 
I den mån respondenterna hade invändningar mot att bandupptag
ningar gjordes, accepterades detta. Nackdelarna med bandupptag
ning, mot respondenternas uttryckliga önskemål, skulle i form av 
otrygghet ha överstigit fördelarna. Som vi också kommer att se läng
re fram, bygger de empiriska erfarenheterna inte bara på de inter
vjuer som beskrivs här då materialet kompletterats under olika faser 
av forskningsprojektet. 

I de intervjuer som beskrivits ovan kan det framstå som om fors
karen hade en förhållandevis passiv roll. Så är dock inte fallet. Utöver 
att det så kallade aktiva lyssnadet syftar till att skapa förtroende, har 
det också som syfte att föra dialogen framåt ell er att förtydliga och 
underbygga intervjuarens tolkningar (jmf Spradley, 1979). Patton 
(1982) uttrycker det så att intervjun är en interaktion där reaktioner 
från både intervjuare och respondent fungerar som stimuli. En aktiv 
roll kan också vara nödvändig när man kommer in på känsliga 
ämnen. Liljekvist (1977) menar att här kan intervjuaren antingen 
"gå som katte n kring het gröt" eller "gå rakt på sak". Här har jag, i 
förhoppning om att det är värdefullt för en förtroendefull relation, 
försökt gå rakt på sak. Såväl intervjuare som respondent är som regel 
medveten om att någon av parterna "går som katten runt het gröt". 

Som framgått av ovanstående inrymmer djupintervjun många as
pekter och faser. En sammanfattande figur över u tformningen av 
och syftet med djupintervjuerna kan därför vara av värde för över
skådligheten. 
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Djupintervjun skall: 

passerandet av "gatekeepers 
- på olika nivåer 

ge tillträde 
till informa--
tion genom: 

upprättande av förtroende 
- obunden inledning 
- ange syfte 
- aktivt lyssnande 
- upprepade möten 

frilägga mening 
genom: 

^ deskriptiva frågor 
- allmänna 
- specifika 

aktivt lyssnande 
- omformulering 
- gå rakt på sak 

Figur 5: Djupintervjuernas utformning och syfte. 

Slutligen vill jag också peka på att de dialoger som blir följden av den
na typ av intervjuer kan vara tidskrävande och måste få vara det. In
teraktionen mellan intervjuare och respondent kan ta alla former 
från en formell intervju till nära nog ett psykoterapeutiskt samtal (se 
bl a Bloch, 1979). Det har vid upprepade tillfällen hä nt att samtalen 
med respondenterna, lett till mycket personliga samtal om deras pro
blem antingen privat eller i arbetssituationen. 

Kvantitativa metoder 

Som en del av ett helhetsperspektiv diskuterades i kapitel 3 relevan
sen av att som effekter av ett företags verksamhet utöver legitimiten 
även beakta effektiviteten. I detta sammanhang diskuterades också 
de problem som finns med a tt operationalisera och mäta effektivi tet 
och därmed nödvändigheten av a tt konkretisera och vidga effektivi
tetsbegreppet och i stället tala om ekonomisk situation. 

Konkretiseringen av effektivitetsbegreppet eller beskrivningen av den 
ekonomiska situationen baserar sig framförallt på de diskussioner 
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som förs av Hallgren (1976, 1982). Han anser bl a att lönsamhet, 
effektivitet, likviditet och soliditet är ett sätt att beskriva företagets 
ekonomi i stort. Till följd av osäkerheten i de data som dessa mått 
baserar sig på, bör dock denna information alltid bedömas mot bak
grund av övrig kvalitativ och kvantitativ information. Den vinst 
exempelvis som ett företag redovisar, är alltid avhängig den boksluts
politik som företaget tillämpar. Dessutom menar Hallgren (1982) att 
det aldrig räcker med att isolerat studera ett enda år utan att serie
jämförelser är nödvändiga. Detta på grund av att små förändringar 
över tiden kan vara viktiga indikatorer på en mer stadigvarande ut
veckling medan en stor förändring under ett år kan vara en till
fällighet. 

Analysen av lönsamheten kan antingen inriktas på den så kallade 
huvudrörelsen eller på avkastningen av den totala rörelsen. I det 
senare fallet inkluderas även resultatet av eventuell finansiell verk
samhet och annan extraordinär verksamhet. Här används två rela
tionstal - det ena är överskottsgraden som speglar lönsamhets
utvecklingen hos huvudrörelsen och det andra är avkastningen på 
totalt kapital som ger en bild av den totala rörelsens lönsamhetsut
veckling. Enligt Hallgren (1976) är överskottsgraden av speciellt 
intresse vid bedömningen av e tt företags framtidsutsikter. En sund 
huvudrörelse banar alltid väg för överlevnad. 

Relationen mellan utnyttjade och producerade resurser elle r effekti
viteten, som Hallgren föredrar att kalla detta, kan beskrivas på 
många olika s ätt. Ett sätt är att utgå från producerade volymer och 
då talas ofta om produktivitet och ett annat är att använda ekonomis
ka storheter som utgångspunkt. I denna studie har valet fallit på det 
senare. Detta motiveras av att det inte, i alla företagen, var möjligt att 
få fram de producer ade volymerna för alla de a ktuella analysåren. I 
den ena marknadsföringsbyrån förs inte någon sta tistik över debite
rad tid och i den andra har man börjat först under det senaste åren. 
Som mått på de studerade företagens effektivitet har därför den av 
Hallgren (1976) föreslagna vinsten per anställd, använts. Analysen är 
även här inriktad på huvudrörelsen då det vinstbegrepp som tilläm
pats är det justerade rörelseöverskottet efter avskrivnin gar. Som et t 
komplement till detta har också omsättningen per anställd beräknats 
för de aktuella analysåren. 

På samma sätt som för lönsamhets- och effektivitetsberäkningarna 
gäller att likviditets- och soliditetsberäkningarna kan göras på olika 
sätt. Enligt Hallgren (1976) är dock den så kallade kas salikviditeten 
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det bästa sättet att mäta ett företags förmåga att klara s ina betal
ningsförpliktelser på kort sikt. Vid beräkning av kassalikviditeten 
sätts ett företags omsättningstillgångar exklusive varulager i relation 
till de kortfristiga skulderna. Soliditeten har beräknats som det egn a 
kapitalets andel av det totala kapitalet. Alternativt kan det egna kapi
talets andel av anläggningstillgångarna beräknas. Valet kom dock att 
falla på det förstnämnda soliditetsmåttet då det sistnämnda inte är 
särskilt meningsfullt i marknadsföringsbyråer som har en förhållan
devis liten andel anläggningstillgångar. 

De relationstal som behandlats ovan har studerats med hjälp av före
tagens bokslutshandlingar. För sågverken har beräkningarna gjorts 
över en 9-årsperiod och för marknadsföringsbyråerna över en 4-
årsperiod. Att marknadsföringsbyråerna studerats under en kortare 
tidsperiod beror på de båda fallföretagens förhållandevis "korta histo
ria". Stopp tidpunkterna för bokslutsanalyserna har satts året före de 
två sålda företagens försäljningsår. Mer konkret innebär detta att 
bokslutsanalyserna för sågverken omfattar åren 1975-1983 och för 
marknadsföringsbyråerna åren 1981-1984 (se även bil 6-9). Använda 
relationstal redovisas i bilaga 5. Nedanstånde figur ger en bild över 
kopplingen mellan datainsamling och studiens fokus. 
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Del I, Inter
vjuguide ftg 
ledn, anst 
(bil 1-2) 

Historia ̂  
Ftg ledns 
värd, livs
stil y ORGANISATIONSNIVÅ 

Del I, II, in
tervjuguide 
ftg ledn, anst, 
ku,lev (bil 1-4) 

Del III, in
tervjuguide 
ftg ledn 
(bül) 

olika djup- och yt
strukturer som kon
stituerar en org 

EFFEKTNIVA 

olika strukturer av 
legitimitets- och 
effektivitetskaraktär 
- ek. situation ^ 

Analyser av 
eff, lönsamh, 
likviditet, so
liditet (bil 5-9) 

Del III, inter
vjuguide, anst, 
ku, lev (bil 2-4) 

Figur 6: Koppling mellan datainsamling och studiens fokus. 

ANALYS SOM DATASAMMANFATTNING OCH TEORIGENE-
RERING 

Glaser och Strauss (1967) och Lincoln oc h Guba (1985) ser an alysen 
eller begreppsbildningen som en enda process. Ja g vill dock indela 
denna process i två faser - en datasammanfattande och en teorigene-
rerande. Dessa faser är intimt sammankopplade men skiljer sig ändå 
åt vad gäller själva analysproceduren, begreppsnivån, användandet 
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av andra teorier och beskrivningsform. Exempelvis redovisas resul
taten av datasammanfattningen i fallbeskrivningens form medan re 
sultatet av teorigenereringen i form av en teori. 

Datasammanfattning 

Datasammanfattningen eller analysen av ekonomiska data har 
gjorts i form av sammanställningar över effektivitets-, lönsamhets-, 
likviditets- och soliditetsutvecklingen i de studerade företagen. För 
analys av språket eller respondenternas berättelser finns både mer 
objektivt och mer fenomenologiskt eller intuitionistiskt orienterade 
datasammanfattningsmetoder. Efter en genomgång av den först
nämnda typen av metoder exempelvis Holstis (1969), Krippendorfs 
(1980) innehållsanalyser samt Bierschenk och Bierschenks (1984-
1986) och Szalays (1984) datorstödda metoder kom valet att falla på 
de fenomenologiskt eller intuition istiskt orienterade metoderna. Mo 
tivet till detta var att de sistnämnda är minst styrande eller tillåter 
den största öppenheten inför data. 

Till de mer fenomenologiskt eller intuitionistiskt inriktade metoderna 
kan Glaser och Strauss (1967) och Lincoln och Gubas (1985) konstant 
komparativa analys, Eneroths (1984) datasammanfattningsmetoder 
och Spradleys (1979) domänanalys räknas. 

Vid den konstant komparativa metoden talar Glaser och Strauss 
(1967) och Glaser (1978) om kodning av två slag - den substantiva och 
den teoretiska. Den förstnämnda konceptualiserar den empiriska 
substansen inom ett område och den senare hur de substantiva 
koderna kan vara relaterade till varandra som hypoteser möjliga att 
integrera i en teori. Dess a två typer av kodning måste ofta försiggå 
samtidigt och resultaten skall sammanfattas i memos. Memos är de 
teoretiserade uppskrivningarna av idéer om koder och deras rela
tioner, som slår forskaren medan denne koda r. Denna process pågår 
parallellt med den teoretiska samplingen till dess teorin blivit av
gränsad och mättad, dvs till dess att ytterligare empiri inte tillför ny 
information. Det som redovisas som resultat av denna process blir en 
färdig teori illustrerad med exe mpel och/eller citat hämtade från den 
empiriska verkligheten. 

Utöver den tidigare invändningen mot att en teori kan bli mättad i 
den bemärkelse som Glaser och Strauss (1967) anser, vill jag lägga en 
liten annan innebörd i substantiv respektive teoretisk kodning än vad 
Glaser och Strauss (1967) gör. Ja g betraktar den substantiva kod
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ningen som en datasammanfattning eller komprimering av det em
piriska materialet och den teoretiska kodningen som den egentliga 
teorigenereringen. Naturligtvis försiggår datasammanfattning och 
teorigenerering samtidigt i den bemärkelsen att idéer om kategorier
nas karaktär och om hur dessa kan vara relaterade till varandra no
teras löpande under datasammanfattningen och i de avrapporte-
ringar som görs under ett projekts gång. Men datasammanfatt
ningen syftar ytterst till en analys eller kategorisering som ligger så 
nära det empiriska språkbruket som möjligt och bör i en studie av 
denna karaktär redovisas i fallets form (jmf Lincoln och Guba, 1985). 
Denna kategorisering kan också, som tidigare nämnts, mättas i den 
meningen att intervjuer med nya respondenter inom samma fallfö
retag inte tillför ytterligare information som leder till nya kategorier. 
Att denna typ av datasammanfattning och även fallredovisningen 
betraktas som väsentlig har framförallt med trovärd ighetsproblemet 
att göra. Det är svårare att bedöma relevansen av gjorda tolkningar 
och därmed trovärdigheten hos en teori som enbart illustreras med 
exempel och/eller citat från verkligheten än av en teori som följer på 
fallredovisningar eller andra empiriska redovisningar. 

Datasammanfattningen eller kodningsproceduren skall enligt Glaser 
och Strauss (1967) ske genom en rad för rad-jämförelse där varje 
incident kodas in i substantiva kategorier allteftersom en kategori 
dyker upp eller en incident passar in i en existerande kategori. De är 
inte speciellt konkreta varken vad gäller incidenter ell er kategorier. 
Dessutom underbetonar de forskarens meningstilldelande roll vid 
datasammanfattningen. De får datasammanfattningen att framstå 
som nära nog ett resultat av en formell analys i stället för som ett 
resultat av forskarens tolkning. 

Till följd av dessa invändningar har strukturen i fallbeskrivningarna 
skapats genom en benämningsprocedur på olika nivåer där den 
första nivån byggts upp utifrån Lincoln och Gubas (1985) enhetise-
ringstänkande. De menar att Glaser och Strauss (1967) incidenter 
egentligen är informationsenheter som skall utgöra underlag för 
définition av kategorier. Om enhetiseringen av ett empiriskt material 
säger de: 

"For us, what is taken as a unit should have two characteristics. 
First it should be heuristic, that is, aimed at some understanding 
or some action needs to have or take. Second, it must be the 
smallest piece of information about something that can stand by 
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itself, that is, it must be interpretable in the absence of any 
additional information other than a broad understanding of the 
context in which the inquiry is carried o ut". (Lincoln och Guba, 
1985:345). 

Mer konkret innebär detta att intervjumaterialet inledningsvis in
delades i informationsenheter. Informationsenheter som var av-
gränsbara med avseende på budskap och självständighet. När det 
gäller själva kategoriseringen eller kategoribenämningarna är inte 
heller Lincoln och Guba (1985) speciellt konkreta. Informations
enheter som har samma innehåll skall sorteras samman i kategorier. 
Så har också gjorts i detta arbete. Informationsenheter som berö rde 
samma aspekter sorterades i en hög och benämndes. Exempelvis 
sorterades alla likartade uttalanden rörande et t fallföretags löne
sättning i olika högar och benämndes därefter. Trots att systematiken 
på denna benämnings- eller tolkningsnivå är stor - nära nog ett 
räknande och forskarens meningsskapande ti ll synes liten, bör man 
observera att den kontext som Lincoln och Guba (19 75) talar om 
påverkar och bör påverka forskarens meningstilldelning. Data
sammanfattningen är inte ens på den här nivån något som bara 
växer fram. I avsnittet om kunskapssyn talades om att delarna för
stås i sitt sammanhang. Exempelvis får en mening sin betydelse i 
skenet av den text den ingår i. Det är också så jag menar att forska
rens meningstilldelning påverkas av den kontext i vilket det uttalade 
eller språket i det här fallet förekommer. Dessutom påverkas alltid 
tolkningen, om än inte alltid medvetet, av forskarens förföreställ
ningar. Resultatet av denna benämningsprocedur blev en uppsätt
ning grundkategorier. Exempelvis kunde man i fallet med lönesätt
ningen, för de olika företagen, få en eller flera "högar" eller kategorier 
som handlade om företagens lönesättning. 

På nästa nivå sorterades grundkategorierna i teman som samman
fattar karaktäristiska aspekter av verkligheten. Dessa teman be
nämndes eller formades på samma sätt som enhetiseringsbenäm-
ningen, av kunskaperna om helheten och mer eller mindre medvetna 
förföreställningar. Denna benämning gjordes så att avskiljbara 
aspekter av verkligheten som framstod som relevanta - styrning, 
verksamhetsutveckling, kundrelationer etc betraktades som teman. 
Som grund för den substantiva kodningen eller benämningen av 
temat "Direktkontroll av materiella och finansiella flöden" ligger 
exempelvis de grundkategorier som berör d enna aspekt av verk
ligheten (se sid 110 i fallbeskr). Trots denna systematik växer inte 
temabenämningen fram på samma sätt som enhetiseringsbenäm-
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ningen. Teman kan läggas upp på olika nivåer och samma 
grundkategori kan beröra flera teman (jmf Lincoln oc h Guba, 1985). 
Exempelvis skulle temat "Öppenhet och köptrohet - grunden för 
leverantörsrelationerna" kunna delas upp på fler teman (se sid 112 i 
fallbeskr). Överskådligheten har fått styra denna nivåindelning. Att 
samma grundkategorier kan beröra flera teman har inneburit att de 
kan beröras på flera ställen i en fallbeskrivning. Lincoln och Guba 
(1985) talar om en slags dubbelkodning. 

På den tredje och sista nivån har de teman som vuxit fram vid ana
lysen av intervjumaterialet och av ekonomiska data sorterats efter de 
fokus som diskuterades i förföreställningarna. Mer konkret innebär 
detta att fallen beskrivs i fem olika huvudaspekter: företagsledning, 
historia, verksamhet, ekonomisk situation och legitimitet (jmf kap. 3). 
I den meningen är också denna sortering mer påverkad av förföre
ställningarna än de två tidigare datasammanfattningsnivåerna. 

Den nivåbeskrivning som gjorts här är naturligtvis en förenkling som 
underbetonar samspelet mellan olika nivåer, mellan datasamman
fattning och teorigenerering samt mellan forskaren och den empiris
ka verkligheten. Samspelet med empirin exempelvis består dels av 
kompletteringar i samband med analysen men också av återföringar 
av fallbeskrivningar och revideringar av dess a. Detta innebär också 
att omsorteringar eller omtolkningar måste till innan man sätter 
punkt för datasammanfattningen. 

Teorigenerering 

Parallellt med datasammanfattningen växer, som tidigare nämnts, 
en uppsättning idéer om kategoriers karaktär och relationerna 
mellan dessa fram. En ligt Glaser och Strauss (1967), är det dessa 
idéer som hela tiden stärks så att teorin växer fram som nära nog ett 
resultat av en formell analys. Teorigenereringen är ett slags samlan
de av empiriska resultat som mer eller mindre automatiskt ger den 
färdiga teorin. Teorin blir mättad dvs ingen ny information erhålls vid 
val av nya informationsenheter. 

I likhet med vid datasämmanfattningen, har jag även här synpunk
ter på att själva tolkningsprocessen och därmed forskarens roll un-
derbetonas. Detta är ännu allvarligare vid teorigenereringen. Det är 
en sak att iaktta och sammanfatta empiriska företeelser och en 
annan att skapa en teori. De idéer som växer fram om kategoriernas 
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karaktär och relationerna mellan dessa är i ännu högre utsträck
ning, än de tolkningar som görs vid datasammanfattningen, ett resul
tat av forskarens meningsskapande. Vilken riktning de teorigenere-
rande tolkningarna tar är beroende av förföreställningar och kontext. 

När det gäller förföreställningarna har kunskapssynen och de per-
spektiviska utgångspunkterna redan behandlats ingående. Det sist
nämnda, dvs det yt- och djupstrukturella perspektivet fungerar som 
ett slags glasögon genom vilka den empiriska verkligheten och data
sammanfattningarna eller fallbeskrivningarna betraktas. På et t mer 
allmänt plan kan man dessutom inte bortse från mer ämnesan
knutna förföreställningar. Det blir antagligen stor skillnad om en 
teori skapas av en företagsekonom eller en psykolog. Eneroth (1984) 
går t o m så långt att han hävdar att olika forskare kan komma fram 
till olika begrepp genom att de fångar motstridiga aspekter av en 
företeelse. 

Samspelet mellan forskaren eller uttolkaren och kontexten beskrivs 
av Thomson (1984) så att: 

"...interpretative explication always goes beyond the methods of 
formal analysis, projecting a possible meaning which is always 
risky and open to dispute." (Thompson, 1984:137). 

Jag är i viss mån benägen att hålla med Thompson (1984), då jag 
under den mödosamma tolkningen i detta arbete många gånger upp
levt att förståelsen går utöver det empiriska materialet. Jag ser dock i 
första hand inte detta som en projicering av möjlig mening utan som 
en fråga om att tolkningarna sker i skenet av forskarens kunskap om 
helheten. Jag skulle vilja beskriva det så att de begrepp som bildas, 
bygger på en inlevelse, ett inkännande eller en empati som ytterst har 
den empiriska verkligheten som reell tolkningsgrund. Detta innebär 
också att fallbeskrivningarna bara är e n del av den tolkningsgrund 
som den utvecklade teorin grundar sig på. 

Av dessa skäl är det svårt att hävda att en teori växer fram som e tt 
resultat av en nära nog formell analys och at t den mättas i sig. Vad 
som möjligtvis kan mättas är förekomsten av en empirisk iakttagelse. 
Med d etta menas att datasammanfattningarna allt eftersom data 
insamlas och analyseras inte ger upphov till en teori i sig utan till en 
uppsättning empiriska iakttagelser som är relevanta för tolkning. Det 
innebär att en empirisk iakttagelse återkommer från fall till fall och 
uppvisar ett mönster antingen i sig eller i relation till andra empiriska 
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iakttagelser som framstår som meningsfullt för forskaren. Exempel
vis uppvisade yt- och djupstrukturerna i de aktuella företagen intres
santa mönster som återkom från fall till fall allt eftersom det empiris
ka arbetet fortskred. Tolkningen eller den teori som genereras eller 
växer fram mot bakgrund av detta påverkas bl a av forskarens för
föreställningar och inkännande. 

Trots dessa synpunkter ser jag Glaser och Strauss (1967) idéer om 
konstant komparation som fruktbara. Mer konkret har detta inne
burit att de empiriska iakttagelserna såväl som tolkningarna av 
dessa, vuxit fram genom en konstant jämförelse från fall ti ll fall. De 
idéer som vuxit fram i samband med datasammanfattningen och den 
konstanta jämförelsen, har vidareutvecklats, grundats och teoretise-
rats genom tolkningar och omtolkningar baserade såväl på fallbe
skrivningarna och råmaterialet som på kompletteringar från den 
empiriska verkligheten. Exempelvis har den empiriska iakttagelsen, 
att de grundläggande föreställningarna i de studerade företagen i 
någon mening är både lika och olika och tolkningarna av detta vuxit 
sig allt starkare från fall till fall (se kap 9). En fullständig redovisning 
av denna process låter sig knappast göras, varken av utrymmes- eller 
rekapituleringsskäl, då detta är en formulerings- och omformule-
ringsprocess som skett under hela forskningsprocessen och i samspel 
med empiri och datasammanfattning. För att använda Glaser och 
Strauss (1967) uttryckssätt, kan detta beskrivas som ett memo-
skrivande som skett officiellt i rapporter men kanske framförallt 
inofficiellt i form av egna noteringar. Det är därför bara de iakttagel
ser som slutligen betraktats som relevanta för tolkning och de tolk
ningar eller den teori som vuxit fram som redovisas. En samman
fattande beskrivning av detta ges i kapitel 9 som är en introduktion till 
den utvecklade teorin. 

När det gäller själva begreppsbenämningen är det dock två för
hållanden som kräver en närmare redogörelse . Vid analysen av yt-
och djupstrukturerna har respondenternas berättelser analyserats ur 
ett värde- respektive faktaperspektiv och id ealtypsklassificeringar 
har använts. 

Det förstnämnda innebär att berättelserna eller språket ur ett värde
perspektiv informerar om djupstrukturerna i de studerade företagen 
och ur ett faktaperspektiv om ytstrukturerna (jmf disk i kap 3). Ut
tryckt på ett annat sätt kan man säga att värdeperspektivet infor
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merar om de grundläggande föreställningarna i en organisation och 
faktaperspektivet om handlingar eller beteenden. 

Denna distinktion är naturligtvis inte problemfri. V issa uttalanden 
kan betecknas som rena värdeuttalanden, andra som faktauttalan
den och en tredje typ som både värde - och faktauttalanden. Det sist
nämnda innebär att samma uttalande kan informera både om en 
värdering och ett beteende. Exempelvis kan ett uttalande som att "vi 
är väldigt kompromisslösa vid star ten av ett samarbete, vi ger idag 
inte ett lillfinger utan markerar - dom har vänt sig till oss för att köpa 
den kompetens vi har och då är det den som råder, det är vi som avgör 
och det är lite 'take it or leave it'", tolkas som att självförtroende är en 
högt hållen princip och att beteendet är dominant ( se även i fallbe
skrivningen sid 152). Ytterst är det kontexten eller kunskaperna om 
helheten som avgör om ett uttalande betecknas som ett fakta-, värde-
eller ett både- och uttalande och hur detta tolkas. Uttryckt på ett 
annat sätt kan man, som tidigare gjorts, säga att meningstilldel
ningen bestäms av de tolkningar som görs i en given kontext. En 
meningstilldelning som dessutom endast kan bekräftas av empirin, 
dvs i det här arbetet av fallbeskrivningarna. Värt att notera är dock 
att uttalanden som regel to lkats som antingen värde- eller faktaut
talanden. Påpekas skall också att det, vid själva begreppsbildningen, 
ibland varit svårt att hitta benämningar som upprätthåller skillnaden 
mellan föreställning och beteende. Exempelvis om ett begrepp som 
underordnande skall användas för att ge uttryck för ett beteende eller 
en grundläggande föreställning. 

Idealtyper är konstruktioner som enligt Weber (1983) i sin renodlade 
form aldrig förekommer i verkligheten. Sjöstrand (1985) beskriver 
bl a idealtyper som renodlade tankebilder. Användandet av idealtyps-
klassificeringar har som syfte att utifrån data konstruera ett antal 
idealtypsbenämningar. Även om en företeelse aldrig kan ha alla de 
kvalitéer som idealtypen har, fångar idealtypsbenämningen upp det 
centrala hos en företeelse (Eneroth, 1984). Idealtypsklassificeringar 
är av speciellt värde för den empiriska verklighet de avser att spegla. 
Om idealtypsbenämningarna inte ligger alltför långt ifrån det 
vardagsspråk som exempelvis i det här arbetet används i de studera
de företagen, är det lättare att ta till sig och förstå den utvecklade 
teorin. Problemet med idealtypsbenämningar är att det ibland kan 
vara svårt att hitta sammanfattande idealtypsbenämningar på öve r
gripande nivå. Dessutom är forskarens empati eller inkännande av 
betydelse för valet av idealtypsbenämning, vilket kan vara svårt att 
förmedla. 
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Ett allmänt problem rörande begreppsbenämningarna är att benäm
ningarna på den mer grundläggande nivån såväl som idealtypsbe-
nämningarna, ibland blir "klumpiga" eller "otympliga". Det finns inte 
alltid färdiga begrepp som fångar den innebörd eller de tolkningar 
som skall förmedlas och man tvingas därför "mynta" egna begrepp 
eller formuleringar. Det är som att göra översättningar från engelska 
till svenska. Man gör omskrivningar som ibland blir "o tympliga" och 
lyckas kanske ändå inte helt fånga den engelska innebörden. Polanyi 
(1958) talar om olika relatioenr mellan språk och vetande och menar 
att en sådan relation består i att ord fattas för det vi vet. 

I övrigt gäller på samma sätt som vid datasammanfattningen att teo
rin byggts upp genom en benämningsprocedur på olika nivåer. Nivå-
uppbyggnaden styrs dock inte här på samma sätt som vid data
sammanfattningen av systematik. Ödman (1979) talar om tolk
ningar på olika nivåer och menar att tolkningen på en nivå inbegrips i 
tolkningen på nästa nivå. Graden av totalisering, dvs hur många 
nivåer som ingår i en teori beror på hur stor del som forskaren vill 
täcka med sin teori. Naturligtvis är detta riktigt, men jag vill också 
göra ett tillägg. Antalet nivåer är inte bara avhängigt vad forskaren 
vill täcka utan också vad som kommer att täckas. Det är de empiriska 
iakttagelserna som utgör tolkningsunderlaget och dessa avgör där
med också ytterst hur många nivåer som kommer att ingå i en teori. 
Teorins nivåuppbyggnad kan därför inte redovisas på samma sätt 
som vid datasammanfattningen utan följer av den utvecklade teorin. 

En annan skillnad mellan datasammanfattningen och teorigenere-
ringen ligger i att den substantiva kodningen sker i termer som ligger 
så nära den empiriska verklighetens språkbruk som möjligt medan 
tolkningen av de relevanta empiriska företeelserna är en begrepps
bildning i större utsträckning influerad av forskarens meningstilldel
ning - exempelvis idealtypsbenämningar. Vid teorigenereringen har 
också andra teorier använts som stöd vid utvecklandet av teorin. 
Ödman (1979) ser värdet av andra teorier så att dessa är en tillgång 
som kan ge forskaren hjälp och stöd. 

Som framgått av denna redogörelse för datasammanfattning och 
teorigenerering, är dessa så intimt sammankopplade att de är svåra 
att hålla isär. Jag har trots detta valt att se dem som två faser i samma 
process för att betona skillnaderna i tolkningsprocedurer, systematik, 
meningsskapande och resultat. Nedanstående figur ger en bild av 



95 

skillnaderna mellan dessa två faser av tolkningsprocessen. Ovalernas 
storlek illustrerar att systematiken är förhållandevis större vid data
sammanfattningen och forskarens meningstilldelning eller menings-
skapande vid teorigenereringen. 

DATASAMMANFATTNING +> Fallbeskrivningar 

tolkning via 
olika datasam-
manfattnings-
metoder 

menings-
skapande systematik 

TEORIGENERERIN G Teori eller tankesätt 

tolkning via 
- jämf analys 
- andra teorier 

menings-
skapande systematik 

Figur 7: Skillnader mellan datasammanfattning och teorigenerering. 

OM SANNINGSKRITER IER 

Att sanningskriterier som validitet, reliabilitet, objektivitet och gene-
raliserbarhet inte är relevanta vid en tolkningsinriktad forsknings
strategi är en vanlig uppfattning bland hermeneutiskt och/eller post-
positivistiskt orienterade forskare (se t ex Normann, 1980, Murphy, 
1980, Eneroth, 1984, Lincoln oc h Guba, 1985). Utöver den kritik som 
vissa av dessa riktar mot begreppens användning inom den positivis-
tiska kunskapstraditionen, menar många att de inte har något be
rättigande vid en tolkande forskningsstrategi (se även kap 2). De 
använder sig därför ofta av sanningsbegrepp som inters ubjektivitet, 
trovärdighet etc. Louis (1980) menar att det handlar om att uppnå 
intersubjektivitet om tolkningar på olika nivåer. Exempelvis mellan 
forskaren och d et utforskade och mellan forskaren och det övriga 
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forskarsamhället. Lincoln och Guba (1985) menar att trovärdighet 
handlar om att ställa frågan: 

" How can the inquirer persuade his or her audience (including 
self) that the findings of an inquiry are worth paying attention 
to, worth taking account of?" (Lincoln och Guba, 1985:290). 

Intersubjektivitet, trovärdighet och praktisk användbarhet 

Eneroth (1984) hävdar att frågan om validitet är ointressant vid den
na typ av forskning eftersom man böljar i andra änden. Frågan om 
man mäter det man avser att mäta blir inte aktuell när man inte ut
går från färdiga begrep p. Problemet är i stället huruvida de utveck
lade begreppen är giltiga. Här menar såväl Eneroth (1984) som 
Glaser och Strauss (1967) att ett begrepp i princip alltid är giltigt när 
det utvecklats ifrån data. De problem som kan uppstå är om fors
karen samlat in så begränsat med data att det utvecklade begreppet 
täcker för få kvalitéer hos företeelsen. Teorin blir fördenskull inte 
ogiltig men kan utvecklas genom ytterligare datainsamling. Varje 
avslutad studie är bara ett led i en pågående kunskapsutveckling var
för teorier alltid kan utvidgas och förbättras. När ett begrepp skall an
ses tillräckligt berikat med kvalitéer måste i regel avgöras av forska
rens intuition. 

Ett mer konkret sätt att bedöma giltigheten, är att använda teorin i 
praktiken. En teori skall kunna användas som utgångspunkt för 
praktiskt handlande. Detta är också vad Glaser och Strauss (1967) 
talar om när de säger att en teori skall passa och fungera. Ett likartat 
synsätt finns också hos Normann (1976) och Kjellén och Söderman 
(1980). Kjellén och Söderman (1980:22) säger exempelvis: 

"att det först som sist är praktiken som är det avgörande 
kriteriet för vad som är "sant". (Kjellén och Söderman, 1980:22). 

Lincoln och Guba (1985) an ser att validitet som sanningskriterium 
bygger på föreställningen att forskaren i förväg känner till den 
verklighet som skall studeras. Och i sådant fall finns inte något forsk
ningsproblem. För att visa på sanningsvärdet hos den genererade teo
rin måste forskaren i ställe t visa att de rekonstruktioner som denne 
kommit fram ti ll vid undersökningen är krediterbara till konstruk
törerna av de ursprungliga realiteterna. För at t visa detta kan man 
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använda sig av olika olika tekniker, varav kontroll med den verklig
het data avser är den viktigaste (Lincoln och Guba, 1985). 

Dessa författare talar om tre sanningskriterier som delvis hänger 
samman - in tersubjektivitet, praktisk användbarhet och trovärdig
het. För att en teori skall kunna komma till användning vid praktiskt 
handlande, krävs intersubjektivitet om dess tolkningar och inters ub
jektivitet är en förutsättning för trovärdighet. 

Mer konkret handlar uppnåendet av intersubjektivitet om att gjord a 
tolkningar skall återföras till den verklighet de avser och redovisas så 
att vem som helst har möjlighet att bedöma gjorda tolkningar från 
fallbeskrivningar till teori. Även om jag delar denna syn på intersub
jektivitet vill jag, med utgångspunkt från erfarenheterna i detta 
arbete, understryka att detta är en idealbild. Exempelvis kommer 
intersubjektiviteten alltid att vara begränsad bland forskare och 
andra som inte delar den kunskapssyn som ett arbete grundar sig på. 
En forskare som har en allt igenom objektiv verklighetsuppfattning 
kan exempelvis komma att ställa sig tveksam till teorin i detta arbete. 
När det gäller den empiriska verklighet som teorin är utvecklad för, 
är min erfarenhet att intersubjektiviteten i stor utsträckning är av-
hängig om man känner sig hotad eller smickrad. Denna uppfattning 
framfördes också av Ödman på ett seminarium våren 1987. Av etiska 
skäl måste man dock uppnå intersubjektivitet om eller acceptans av 
gjorda fallbeskrivningar. Frågan om en teori passar eller är praktisk 
användbar kan därför knappast avgöras av den verklighet den är 
utvecklad för uta n av om andra företag och organisationer kan ta 
teorin till sig via igenkännande eller ett accepterande av gjorda tolk
ningar. Trovärdigheten slutligen, är en fråga om hur mycket empiri 
som insamlats och den kan alltid förbättras genom tillägg av nya fall. 

Systematik i datainsamlingsmetoder och analys 

Om re liabilitetsproblemen säger Eneroth (1984) att dessa är mer 
komplexa eftersom de gäller själva datainsamlingsmetoden. Han 
menar dock att mätinstrumentens tillförlitlighet inte heller är något 
problem eftersom man inom den kvalitativa metoden inte har för av
s i k t  a t t  m ä t a  u t a n  a t t  u p p t ä c k a  k v a l i t é e r .  L å g  r e l i a b i l i t e t  k a n  t o m  
vara önskvärd vid upprepningar t y detta innebär att nya kvalitéer 
hos en företeelse upptäckts. I stället för om reliabilitet talar därför 
Eneroth (1984) om upptäckarproblem som består i att så många kva
litéer som möjligt skall kunna upptäckas, varför det bl a är viktigt att 
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metodens mångtydighet och samspelet mellan metodanvändaren och 
metoden utnyttjas maximalt. 

Lincoln och Guba (1985) anser att man aldrig kan tala om reliabilitet i 
termer av att samma resultat kan uppnås vid upprepade mätningar. 
Världen är föränderlig och man kan därför inte uppnå samma resul
tat två gånger. Frågan om hur väl en studie lyckas fånga den verk
lighet som studeras, handlar om att fånga den multipla verkligheten, 
dvs om datainsamlingsmetoden. Jag vill dock utvidga detta synsätt 
och i dessa bedömningsgrunder även inkludera valet av studieobjekt 
och analysmetod. Med detta vill jag i likhet med Glaser och Strauss 
(1967), betona att forskningsresultatens tillförlitlighet måste bedömas 
med hänsyn till hela den forskningsstrategi som tillämpats i ett 
projekt. Den systematik varmed urvalet av studieobjektekten gjorts, 
hur datainsamlingsmetoderna utformats och hur analysen genom
förts blir därmed väsentliga sanningskriterier utifrån vilka en ut
vecklad teori skall bedömas. Den noggranna dokumentation av forsk
ningsstrategin och den utförliga redovisningen av empirin är därför 
väsentlig för att "sanningen" i arbetet skall kunna avgöras (jmf K irk 
och Miller, 1986). 

Överforbarhet 

Även om frågan om överforbarhet berörts tidigare och kommer a tt 
tas upp i samband med diskussionerna av den genererade teorin, för
tjänar den att nämnas i detta sammanhang. Vanligen b etraktas ge-
neraliserbarhet som ett sanningskriterium och jag vill därför bara 
helt kort lyfta fram några argument för att generaliserbarhet i be
märkelsen överforbarhet snarare är ett sätt att diskutera en teoris 
användbarhet än sanningshalt. 

Lincoln och Guba (1985) anser, som tidigare berörts, att generaliser
barhet i traditionell mening aldrig kan uppnås. Likheterna mellan de 
sändande, i bemärkelsen undersökta och mottagande i bemärkelsen 
applicerade, företeelsernas kontexter är aldrig så stora att man kan 
tala om generaliserbarhet. I stället bör möjligheterna att applicera ut
vecklade teorier på nya situationer diskuteras i termer av överforbar
het. Glaser och Strauss (1967) diskuterar överförbarheten i termer av 
teoretisk mättnad, populatorisk räckvidd och konceptuell nivå. Den 
populatoriska räckvidden är avhängig antalet studerade grupper 
inom en substantiv area och den konceptuella nivån antalet grupper 
inom olika substantiva areor. 
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Andra exempel på författare som stä ller sig tveksamma till genera-
liserbarhet i traditionell mening är Gummesson (1985) o ch Normann 
(1980). Gummesson (1985) anser med utgångspunkt från Normann 
(1980) att djupgående fallstudier av en företeelse ger möjlighet att be
skriva mekanismer som på förnuftsmässiga grunder kan a ntas åter
finnas i andra företag. Generalisering i traditionell mening ställer han 
sig tveksam till bl a på grund av de sociala sammanhangens förän
derlighet. 

FORSKNINGSSTRATEGI - EN SAMMANFATTNING 

Detta kapitel visar att utformningen av en forskningsstrategi är en 
komplicerad process som omfattar många val av central betydelse för 
den teori som kommer att utvecklas. Av kapitlet framgår också at t 
jag, mot bakgrund av det formulerade problemet, kunskapssynen och 
förföreställningarna, närmat mig empirin på ett i huvudsak induk-
tivt sätt, valt mindre företag och deras intressenter som studieobjekt, 
använt djupintervjun som huvudsaklig datainsamlingsteknik samt 
utvecklat teorin genom datasammanfattande och teorigenererande 
tolkning. Sanningskriterier för den utvecklade teorin är intersubje k-
tivitet och praktisk användbarhet men kanske framförallt den syste
matik varmed studie objekten valts, datainsamlingstekniken utfor
mats och använts och datasammanfattning och teorigenereringen 
genomförts. 

I de fyra närmast följande kapitlen redovisas resultaten av datasam
manfattningen i form av fyra fallbeskrivningar och i de efterföljande 
kapitlen teorin. De fingerade namn som kommer att användas för de 
fyra företagen är, som tidigare nämnts, AB Tall, AB Gran, AB Reklam 
och AB Information. 

Vad som kanske underbetonas i de diskussioner som förts i detta 
kapitel är de processuella förloppet i tillämpningen av forsknings
strategin. Detta kapitel avslutas därför med en figur som belyser det 
förlopp varmed den utvecklade teorin eller det utvecklade tankesättet 
vuxit fram. 
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KAPITEL 5 

ABTALL 

AB Tall är beläget i närheten av en kuststad och har ca 50 anställda. 
Som framgått tidigare genomför des intervjustudierna i detta företag 
huvudsakligen under 1984 och 1985. Bokslutsanalyserna omfattar 
åren 1975 tom 1983. Produktionsvolymen uppgick år 1983 till 
60 000 kubikmeter och omsättningen var 70 mkr. Den huvudsakliga 
produktionen består av sågade och hyvlade varor. Stomvirke, tak
stolsvirke och råspont utgör några av företagets mer betydande 
produkter.4 På senare år har också brädfordringar kommit att få en 
viss betydelse. Försäljningen sker huvudsakligen - cirka 70 procent -
på den svenska marknaden och då företrädesvis till stora byggfirmor 
och brädgårdar. Exporten omfattar 30 procent av volymen, och 40 
procent av försäljningsvärdet 

FÖRETAGSLEDARNA 

När företagsledarna talar om sina personliga erfarenheter, livsstilar, 
uppfattningar etc är det framförallt arbetet i AB Tall, det begränsade 
materiella intresset och motviljan mot extern inblandning som 
framträder. 

Arbete och begränsat materiellt intresse som livsstil 

De två ägare som har det dominerande inflytandet i företaget har 
båda en teoretisk utbildning utöver grundskolenivå. Den ene har en 
ingenjörsexamen och den andre en pol mag. Den sistnämnde upp
fattar sin utbildning som en "examenstitel från Uppsala som heter pol 
mag". Båda startade sin yrkesverksamma bana utom företaget och 
arbetade då bl a inom den offentliga sektorn. Om erfarenheterna av 
den offentliga sektorn säger en av företagsledarna, "livsfarliga saker 
när det blir en organisation - det finns jobb åt alla och det blir bara 
tungrott och besvärligt" - dessutom kostar det en massa pengar. 

Arbetet i företaget är viktiga inslag i företagsledarnas livsstilar. Båda 
ser arbetet som roligt och ett sätt att leva. I detta sammanhang be
tonas också att det är företagets lönsamhet och inte privatekonomiska 
faktorer som motiverar. En av företagsledarna berättar "genom 
skatteregler och förmögenhetsbeskattning kan man ju aldrig göra sig 
några pengar men man har så man klarar sig och lite bättre än 

4 Råspont är icke hyvlade bräder. 
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många andra, men den största drivfjädern är att det går bra, att man 
ser ett positivt resultat. Om vi skulle ha problem med företaget rent 
ekonomiskt så skulle man nog inte uppleva det lika roligt". 

Bland relationerna till andra människor betonas familjen och värdet 
av goda arbetsrelatloner till de anställda. Även i detta sammanhang 
har arbetet en framskjuten plats. Den ene säger exempelvis "Jag har 
ett ganska aktivt umgängesliv men skulle det inverka på företaget så 
ser jag det som negativt men jag hoppas att det inte gör det". Och den 
andre menar att "Tyvärr har det ju varit så i Sverige under den 
senaste tiden att familjen skall komma först och fritiden är också oer
hört viktig, men jag tycker att det är fel för det är ju arbetet som gör 
att vi överhuvudtaget kan ägna oss åt fritiden". 

I övrigt har rekreation och så kallade andra värden, exempelvis reli
giositet och ideell verksamhet, ett ganska litet utrymme i dessa före
tagsledares liv. Den ene motionerar för at t hålla sig i form och är 
fiskeintresserad och den andre har ett visst politiskt intresse. Om upp
drag och engagemang i föreningar säger exempelvis den ene "Jag är 
med i vissa föreningar men har aktat mig ordentligt för diverse sty
relseuppdrag om jag råkat få något sådant förtroende". Motivet till 
detta är att han inte kan se att sådana engagemang skulle ge något 
för företaget. 

Utöver det gemensamma intresset för arbete, delar företagsledarna 
också uppfattningen att den materiella levnadsstandarden är av 
mindre betydelse. "Givet att man har så att man klarar sig, så har den 
inget värde i sig " - anser en av företagsledarna. Han berättar exem
pelvis att han inte skulle märka om en tavla försvann i hemmet 
annat än som en gul fläck på väggen. Den andre påpekar att en bil 
inte behöver vara vacker men att han har ett motorintresse som gör 
att han gärna vill ha en stark motor i sin bil. Intrycket av det begrän
sade materiella intresset förstärktes av företagsledarnas framtoning. 
Den ene företagsledaren i AB Tall var den ende av ledarna i de fyra 
fallföretagen som vid ett flertal tillfällen tog emot med raggs ockor på 
fötterna. 

Företagsledarnas livsstil kommenteras också av några av de an
ställda. Någon säger att "företagsledarna lever enkelt". 

I detta sammanhang kan också nämnas att företagets kontorslokaler 
framstod som enkla vad gäller inredning och yta. Kontorslokalen 
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bestod av fyra rum varav enbart två användes för den löpande verk 
samheten. Av de två sistnämnda fungerade det ena som expeditions
lokal och delades av företagsledarna och orderkontoristen. Det andra 
rummet utnyttjades av bokföringskontoristen. De övriga två rum
men användes som lunch- respektive besökslokal. 

Arbete har ett egenvärde och samhällelig inblandning bör begränsas 

När företagsledarna talar om det sociala sammanhanget, dvs män
niskosynen samt synen på naturen och omgivningen i övrigt, är det 
framförallt arbetets egenvärde och det svenska samhället som föran
leder de flesta kommentarerna. 

Båda anser att arbete har ett egenvärde för varje människa. Den ene 
av företagsledarna menar att arbetslöshet i sinom tid leder till ett 
bristande självförtroende. Lönen anses i detta sammanhang vara av 
underordnad betydelse. 

I synen på det svenska samhället har båda företagsledarna en 
allmänt negativ hållning. Här åsyftas i första hand det svenska 
skattesystemet som de anser drabbar såväl dem själva som företagets 
anställda. Ett resultat av skattesystemet är att en massa människor 
ägnar sig åt sådant improduktivt arbete som skatteplanering och 
skattekontroll menar den ene av företagsledarna. Den andre säger 
"Drömmen vore ju om man fick ta alla sociala kostnader som man 
betalar ut och ge direkt åt killarna". 

Företagsledarna understryker dessutom sin tveksamhet inför fack
föreningars roll. Den ene säger jag kopplar gärna till oss själva jag 
tycker inte att dom har någon praktisk funktion, jag tycker att det är 
sorgligt att dom anställda skall behöva betala ut en massa skattade 
pengar som skall gå till fackföreningsavgift. Dom kunde ha större 
nytta av pengarna". 

HISTORIEN 

Vid beskrivningen av företagets historia är det framförallt verksam
hetsutvecklingen och föräldrarnas betydelse som l yfts fram av före
tagsledningen. Familjeföretaget som ägarstruktur framställs som 
förhållandevis okomplicerad. 

Bland intressenterna nämns i första hand den roll som de nuvarande 
företagsledarnas föräldrar spelat. 
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Familjeföretaget - en bra ägarstruktur 

AB Tall startades i början av 20-talet av farfadern till två av de nu
varande ägarna. De första ägarförändringarna kom redan efter ett 
antal år, då företaget övertogs av grundarens tre söner varav en vid 
en ålder av 74 år fortfarande kvarstår som VD. 

Ägarförhållandena förblev sedan oförändrade fram till början av 70-
talet. Vid denna tidpunkt överlät en av de tre bröderna sin andel på de 
två andra brödernas familjer. S onen i en av dessa familjer övertog 
också vid denna tidpunkt 50 procent av aktierna samtidigt som han 
började arbeta inom företaget. I den andra familjen kvarstod fortfa
rande ägandet, splittrat på fadern och de tre barnen. Ett av barnen 
inom denna familj började dessutom arbeta inom företaget vid denna 
tidpunkt. Denne son tog i sin tur tillsammans med sina syskon över 
sin fars aktier vid slutet av 1983. Detta innebär att alltsedan böljan av 
70-talet har två av grundarens sonsöner spelat en betydande roll i 
företaget. Det är också dessa två som går under beteckningen före
tagsledarna i denna fallbeskrivning. 

Familjeföretaget som ägarstruktur anses av företagsledarna vara en 
förhållandevis okomplicerad ägarform med både för- och nackdelar. 
En av ägarna menar att: "... det varit en fördel att dom varit flera 
bröder som drivit det här tillsammans för dom har varit tvungna att 
diskutera sig fram till lösningar och jag tror att flera personer skapar 
bättre lösningar än en enda". Den andre anser att den splittrade 
ägarbild som fanns under 60-talet under en kortare period br omsade 
upp generationsväxlingen. 

Rationalitet, kostnadsmedvetenhet och den unika affärsidén driv
krafter för verksamhetens utveckling 

De stora förändringarna av betydelse för verksamhetens utveckling 
beskrivs både i produktionstekniska och marknadsmässiga termer. 
Fram t ill slutet av 50-talet är det i första hand uppförandet av en 
byggnad, övergången till truckhantering och den ändrade inrikt
ningen av företagets avsättningsmarknad som nämns. Den byggnad 
som uppfördes var en lokal för såg och hyvel. Förut hade det mesta av 
verksamheten bedrivits utomhus. Denna investering skedde i nära 
anslutning till det första ägarskiftet. Företagets avsättningsmarknad 
ändrades genom at t man från att ha varit inriktad på minuthandel 
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och byggmästare inom närområdet kom at t inrikta sig på hela den 
svenska marknaden och dess utom på större kunder, företrädesvis 
brädgårdar. Orsaken till detta var att alltför små leveranser be
tecknades som orationella. En av sonsönerna beskriver de tta så att 
"Det var våra föräldrar som insåg att det var olönsamt med små 
volymer och att det var resultatet av alla tjocklekarna som traditio
nellt sågades inom ett sågverk - blev ju svårt att hålla i det sortimen
tet". Under senare dele n av 70-talet har man som man uttrycker det 
"tagit ett halvt steg tillbaka" så till vida att man vänder sig till en 
bredare kundkrets exempelvis byggföretag. Fortfarande är det 
emellertid väsentligt att leveranserna är stora. 

Vad gäller själva produktionsprocessen tog investeringarna fart un
der senare delen av 60-talet. Här påpekar företagsledarna ständigt 
att rationell hantering och kostnadsmedvetenhet varit motiven till de 
investeringar som företaget genomfört. Exempelvis pekar man på de 
investeringar som gjordes för att förbättra sönderdelningen. Det 
gäller att "hålla nere utgifterna och at t sönderdela virke t så ekono
miskt som möjligt och med små skär". Att stora investeringar genom
fördes i produktionsprocessen just under senare delen av 60-talet och 
böljan av 70-talet förklaras också av att utvecklingen på maskin- och 
datorsidan var kraftig under denna period. Dessutom ombildades 
företaget vid denna tidpunkt till aktiebolag, bl a för att kunna ta del av 
de möjligheter som investeringsfonder ger i samband med in veste
ringar. 

Investeringarna i sönderdelningsprocessen syftade inte bara till att 
reducera kostnaderna utan även till att kunna uppta klentimmer-
hantering och van kantsågning.5 Denna hantering lade grunden till 
den speciella affärsidé som företaget har i dag. Om upphovet till 
affärsidén säger exempelvis den ene företagsledaren "Pappa var i den 
sitsen att han fick hantera lågkvalitativt timmer" - det är därför hans 
förtjänst att företaget har den unika nisch som det har i dag. Denna 
nisch innebär att företaget specialiserat sig på hantering av låg
kvalitativt timmer. Att nischen är unik har delvis att göra med struk
turomvandlingen inom branschen under 60-ta let. Vid denna tid var 
råvaran billig och det spelade därför inte så stor roll hur man sågade 
utan det väsentligaste var att få fram varor med ett bra snittpris. Till 
följd av detta frångick många sågverk s k vankantsågning och in
riktade sig på produktion av högkvalitativt virke. AB Tall gjorde dock 

5 Till klentimmer räknas sådant timmer som inte uppmäter mer än ca 14 cm i 
toppmått. Att brädorna sågas vankantigt innebär att de ej är rektangulära, dvs en 
viss rundning förekommer i brädans kanter. 
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raka motsatsen genom att behålla samma inriktning som tidigare 
och i ännu större utsträckning satsa på produktion av lågkvalitativt 
virke. 

Den unika affärsidén fick enligt företagsledarna också konsekvenser 
för företagets svenska marknad. På grund av att företaget kunde 
producera vissa typer av virke ti ll låga priser ökade AB Talls mark
nadsandel, trots att den svenska marknaden totalt sett krympte. 
Andra företag, menar företagsledningen, blev beroende av export
marknaden, vilket förhindrar vankantsågning även om så skulle 
vara önskvärt. Exportmarknaden tolererar bara skarpkantsågat 
virke. 

Det stora värdet av företagets affärsidé menar företagsledningen 
ligger i att den är unik och utformad utifrån företagets egna förut
sättningar. Den ene av företagsledarna betonar dessutom att ett före
tag ständigt bör vidta åtgärder som gör att man kan upprätthålla en 
speciell nisch. 

Utöver den produktionsteknologiska utvecklingen talar företagsle
darna om uppbyggnaden av den finansiella stadgan som en väsentlig 
aspekt av verksamhetens historiska utveckling. VD:n påpekar oc kså 
att hårt eget arbete varit, en stark drivkraft för verksamhetens 
utveckling. Bland intressenterna, och då framföral lt leverantörerna, 
ses uppbyggnaden av den finansiella stadgan som en väsentlig aspekt 
av AB Talls historia. 

Fäderna betydelsefulla 

Att fäderna betraktas som de personer som vunnit de avgörande 
slagen framgår framförallt av beskrivningen av verksamhetsut
vecklingen. Såväl sortimentsbegränsningen som utvecklingen av 
affärsidén anses ju vara fädernas verk. En av de yngre företags
ledarna sammanfattar fädernas betydelse så att "Vi har kanske fin
slipat men i stort sett är det våra föräldrar som gjort det - inte inbillar 
jag mig att det är vi som gjort det". 

Utöver detta talar också de yngre företagsledarna om att fäderna har 
en erfarenhet och ett kunnande som varit betydelsefull. Utan fäder
nas stöd menar de att det skulle ha varit svårt att axla deras mantlar. 
Att driva ett sågverk kräver kunskap om såväl råvarumarknad som 
om timmerhantering. 
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Inom intressentgruppen är d et också flera a nställa och leverantörer 
som anser att företagsledarnas fäder grundlagt företagets nuvarande 
ekonomiska och marknadsmässiga situation. 

VERKSAMHETEN 

I företagsledarnas beskrivningar av verksamheten sätts hela tiden 
produktionsprocessen i fokus. Den ene företagsledaren säger exem
pelvis att det mest väsentliga för ett framgångsrikt företag är "...den 
vertikala integrationen och då menar jag den raka linjen från råvara 
ut till kunden - allt på den vägen är viktigt. Allt det där på sidorna 
glömmer vi". De intressenter som diskuteras är framförallt anställda, 
kunder och leverantörer medan samhälle, finansiärer och övriga 
intressenter ges föga uppmärksamhet. 

Intressenternas berättelser handlar i första hand om de aspekter av 
verksamheten som berör dem själva, men inrymmer också synpunk
ter på AB Talls verksamhet som helhet. 

Enkel hantering, hög volym och maximalt utnyttjande av stocken 

För resursomvandlingen i stort betonas hela tiden, från företagsled
ningens sida, enkelheten och det maximala utnyttjandet av stocken. 
Exempelvis anser de att råvaruhanteringen i AB Tall är mycket 
enkel. Det är i princip en truckförare som sköter hela timmerhan
teringen. I och med att företaget övergåt t från inköp av rotposter och 
egen avverkning till inköp från två stora råvaruleverantörer behöver 
man inte stockmäta varje stock. Det räcker med stickprov och 
timmerbunten går därför i princip direkt från bilen till inmatnings
bordet. Rationaliteten i denna hantering gör "..att vi har vårt timmer 
uppsågat och klart för samma kostnad som dom har att hantera 
timret på en del andra ställen", säg er en av företagsledarna. Detta 
förklaras bl a med att sågverk med en annan råvaruanskaffning kan 
ha både inköpsavdelning och timmersortering. 

Ett annat exempel på enkelhet menar företagsledarna finns i själva 
sönderdelningen. I AB Tall tillämpas sortimentsbegr änsning och där
för sågas i princip enbart tre tjocklekar. Detta gör att antalet dimen
sioner minskar och att de volymer som sågas blir stora. På samma 
sätt som vid beskrivningen av timmerhanteringen talar företags
ledarna om a tt det är rationalitetsmotiv som ligger bakom denna 
enkelhet. Sortimentsbegränsningen har också, som tidigare nämnts, 
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fått till följd att företaget byggt upp kundstrukturen efter sin produk
tion. Företaget avsätter en stor del av sina produkter på den svenska 
marknaden och till stora kunder, framförallt byggherrar och bräd
gårdar. Man betonar dock, från företagsledningens sida, att företaget 
till följd av sin hyvelutrustning i princip kan tillhandahålla samma 
breda sortiment som andra sågverk. 

Om sortimentsbegränsning och volym talar såväl kunder och leve
rantörer som anställda. Bland kunderna är det flera som hävdar a tt 
AB Tall tillämpar en hård sortimentsstyrning. En kund anser att AB 
Tall är effektivt genom att företaget "styr sortimentet stenhårt" och 
har hög produktion. En annan menar att företaget har ett begränsat 
sortiment och inte är förhandlingsbara på den punkten. Men samma 
kund säger också a tt eftersom de sett hur företaget arbetar har de 
accepterat att man ej kan köpa små volymer av AB Tall. Bland leve
rantörerna och de anställda talar en del om hög produktivitet och hög 
produktionsvolym. En av de anställda talar om att produktionen är 
"på topp hela tiden". Någon uttrycker det så att det är ett "hårt tempo" 
i företaget. 

Ett maximalt utnyttjande av stocken innebär för företagsledarna bl a 
att man sågar med band för att erhålla tunna sågsnitt och tillämpar 
kroksågning för att kunna följa stockens böjar. Förutom detta accep
terar företaget som man själva uttrycker det "vankant i större ut
sträckning än andra sågverk ". Här understryker den ene företags
ledaren att sorterarnas kompetens och erfarenhet är av speciell vikt. 
Vankanten får varken vara för liten eller för stor. I övrigt tillämpas i 
företagets justerverk frikapning i stället för moduljustering.6 Detta 
får, enligt företagsledarna, till följd att brädans längd utnyttjas maxi
malt genom att den kapas där det behövs i stället för i speciella läng
der. Medvetenheten om kostnaden för råvaran är motivet till att en 
stock bör utnyttjas maximalt. 

Vankantsågningen är framförallt något som tas upp bland kunderna. 
Även här anses styrningen, som någon uttrycker det, vara "stenhård". 
En av kunderna kommenterar detta så att AB Tall är duktiga inom 
sitt segment medan en annan hävdar att vankanten ibland är väl 
stor. 

6 Frikapning innebär att kapning sker i b ästa möjliga längd, dvs endast den del av 
brädan som ej är användbar kapas bort. Vid moduljustering sker kapning i 
jämna tre decimeter. 
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Malmedveten verksamhetsutveckling 

Verksamhetsutvecklingen styrs, enligt den ene av företagsledarna, av 
den ständiga jakten på unika affärsidéer och goda investeringar. Han 
säger "Det stressar mig när vi inte gjort några investeringar under ett 
år". Bland de anställda är det flera som anser att AB Tall ständigt sat
sar sina pengar i olika investeringar. En av de anställda uttrycker det 
så att företagsledningen "sätter in pengarna i företaget". 

Ett exempel på en unik affärsidé, menar en av företagsledarna, är att 
företaget använder sig av blandad torkning. I stä llet för att primärt 
torka virket med fläktar, lufttorkar företaget en stor del av sin pro
duktion. Detta anser man sig vara ganska ensam om och menar att 
förutom att detta är kostnadsbesparande så kan det även användas 
som försäljningsargument. "Vi bedömer a tt en riktigt skött luft-
torkning ger det allra bästa torkresultatet" säger en av företagsle
darna. Dessutom ger det stora mellanlager vilket är rationellt vid pro
duktion av stora serier. Det finns någon kund som anser att tork
resultatet ibland inte är helt tillfredställande. 

Väsentligt för företagsledarna är också att verksamhetsutvecklingen 
sker utifrån de egna förutsättningarna. Exempelvis gäller detta dato
riseringen av företaget. Produktionen är datoriserad men kontors
sidan anser man sig kunna överblicka utan datorer. Man sk all inte 
investera för investerandets egen skull. Detsamma gäller för investe
ringarna i produktionspro cessen. Företaget har exempelvis ett antal 
maskiner av förhållandevis gammalt datum, men företagsledarna 
menar att så länge de fungerar finns det ingen anledning att byta. Det 
kostar alltid pengar att byta. Dessutom finn s det alltid risk för över
kapacitet i någon del av produktions kedjan vilket kan leda till att en 
perfekt flödesrutin rubbas. Väsentligt är också, enligt företagsledarna, 
att investeringar sker vid rätt tidpunkt. Investeringar genomförs 
därför under lågkonjunkturer då maskintillverkarna har lite att 
göra och ger bästa service och pris. 

En av leverantörerna beskriver A B Talls investeringsbeteende s å att 
"AB Tall investerar under lågsäsong för att köra under högsäsong". 
Några hävdade att AB Tall är ett kvalitets- och kostnadsmedvetet 
företag. Förhandlingar om pris sker alltid i relation till kvalité och den 
egna kostnadsbilden anser dessa leverantörer. 
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Hanteringen av lågkvalitativt virke, som beskrevs redan i historie
skrivningen, nämns också i detta sammanhang som ett exempel på 
en unik affärsidé utvecklad utifrån de egna förutsättningarna. Bland 
intressenterna är det också en del som påpekar att detta är en unik 
affärsidé. En av leverantörerna säger exempelvis att "AB Tall har en 
skickligt genomförd affärsidé". 

Utmärkande för e n god investering menar företagsledarna, är att 
man uppnår ett resultat, exempelvis en kostnadsbesparing eller ut
veckling av en ny nisch. "Investeringar som man inte kan se lönsam
heten av är inget att hålla på med" säger en av företagsledarna. 
Markförbättrande investeringar, magasins- och arbetsmiljöinveste
ringar utgör exempel på investeringar som inte är speciellt attrak
tiva, då det är svårt att se lönsamheten av dessa. Trots detta anser 
dock inte de anställda att arbetsmiljön är dålig. En av de anställda 
menar exempelvis att miljön är bullrig och dammig men att man, 
från företagets sida, vidtagit de åtgärder som är mö jliga med hänsyn 
till verksamhetens karaktär. 

Direktkontroll av materiella och finansiella flöden 

Styrningen av de materiella och finansiella flödena sker, enligt före
tagsledarna, så långt det är möjligt genom direktkontroll och utifrån 
arbetsfördelningen mellan företagsledarna. 

Arbetsfördelningen mellan de två i företaget aktiva ägarna beskrivs 
av den ene så att "X säljer virket och svarar för virkesflödet inom in
dustrin så han har ju en stor del av virkeshanteringen. Jag sysslar 
med inköp, personal, drift och unde rhåll". Denna ansvarsfördelning 
menar man baserar sig på intresse och kompetens. Virkesupphand 
ling och löneförhandlingar är exempel på proble m som hanteras ge
mensamt. Utöver detta innehar, som tidigare nämnts, en av fäderna 
befattningen som VD. Om hans roll säger sonen "X:s pappa och min 
pappa är ju grundarna av företaget och deras kunskaper måste vi 
försöka fånga upp och utnyttja. Han är en resurs till förfogande. Han 
brukar gå bankärenden och hjälpa till och förhandla v id timmerupp
handlingar. Han känner ju skogsmarknaden". 

Givet denna arbetsfördelning betonar företagsledarna direktkon
trollen av den löpande verksamheten. Exempelvis är företaget i 
princip i avsaknad av förmän, inköpare och försäljare. Företagsle
darna svarar själva direkt för styrningen av de materiella flödena. 
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Den ene av företagsledarna beskriver detta så att "Vi har ju inga för
män eller verkmästare och för X:s del innebär detta att han hela tiden 
måste hänga med och veta var virket finns och vad som går i hyvlar . 
För min del innebär det at t jag måste vara ute hela tiden och hänga 
med för att veta vad jag skall göra, vad som är trasigt, vad jag skall 
åtgärda, vilka reservdelar vi skall ha hemma". Om styrningen av de 
finansiella flödena anser en av företagsledarna att budgetering inte är 
något att hålla på med då det bara kostar pen gar, "det viktiga är att 
använda råvaran rätt - räkna fram vad det kostar att hantera den i 
vaije led dvs när man gör sågskären ". Fördelarna med att undvika 
"organiserande", menar en av företagsledarna, ligger dels i att man 
begränsar de förluster som följer av bristande kontroll och dels i att 
kostnadsbesparingarna är avsevärda om man har en enkel admini
stration. 

Företagsledningen menar också att den "enkla organisationen" är av 
betydelse för försäljnings- och inköpssidan. Genom at t en av före
tagsledarna ansvarar för både produktionsstyrning och försäljning, 
anser han sig ha fullständig kontroll över både pris och sortiment. 
Företagets kunder bemöts därför alltid med snabba besked hävdar en 
av företagsledarna. Avsaknaden av inköpssorganisation gör att kon
takterna med leverantörerna al ltid kan skötas via direktkontakter 
mellan företagsledarna och leverantörerna. 

Från kund- och leve rantörshåll är det också många som talar om 
enkel administration och snabba beslut. En av leverantörerna säger 
att "Företaget har sällsynt låg administration i förhållande till voly
men". En annan menar att företaget är personligt då det har liten 
administration, ger direkta svar och fattar snabba beslut. Bland kun
derna är det många som anser att enkelheten visar sig både i form av 
snabba leveranser, besked om pris och vid reklamationer. En kund 
säger exempelvis att, till skillnad från i många andra företag, behöver 
man i AB Tall inte gå och fråga för att fatta beslut. 

Att denna typ av direktkontroll är möjlig beror enligt företagsledarna 
på sortimentsbegränsningen, det begränsade antalet leverantörer och 
företagsstorleken. I detta sammanhang betonar de också vikten av att 
behålla den nuvarande företagsstorleken. Om företaget skulle bli 
större anser man sig inte kunna behålla den nuvarande kontrollen 
och styrningen. 

När det gäller de anställda talar företagsledningen inte om styrning 
och kontroll utan om att föregå med gott exempel vad g äller arbets-
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disciplin. Att gå före med gott exempel innebär bl a att kontakterna 
med de anställda i första hand rör det löpande arbetet och att man 
försöker "jobba på samma villk or" som de anställda. Det sistnämnda 
innebär att man är där på samma tider som de anställda och, som en 
av företagsledarna uttrycker det, "hugger i om det behövs". I övrigt 
säger den ene företagsledaren om de två anställda på kontoret "Vi har 
ju väldigt liten styrning av jobben här. Det där har dom två löst och 
tagit hand om själva och frågar bara i den mån dom vill ha någon 
kompletterande uppgift". Om arbetet i fabriken berättar han "maski
nerna böljar alltid snurra några minuter före rastens slut". 

De anställda i AB Tall talar inte heller om styrning och k ontroll utan 
många menar att företagsledningen arbetar på samma villkor som 
de anställda. Exempelvis påpekar några att ledningen är på företaget 
vid samma tid som de anställda på morgo nen och att företagsledarna 
deltar i det löpande arbetet i fabriken om så behövs. Andra talar om att 
det inte finns några förmän på företaget. En av de två tjänstemännen 
säger "Här delar vi på det arbete som behöv er göras - en av företags
ledarna exempelvis svarar alltid i telefon själv om han är inne. I övrigt 
är det ingen av företagsledarna som lägger sig i mitt arbete". 

Öppenhet och köptrohet - grunden för leverantörsrelationerna 

Som framgick tidigare, sker AB Talls råvaruinköp i huvudsak från 
två stora leverantörer. Motivet till detta är, som också tidigare 
nämnts, att man vill uppnå en rationell råvaruhantering. 

För a tt kunna upprätthålla denna begränsade leverantörsstruktur 
menar företagsledarna att det är viktigt att vara en attraktiv kund. 
Detta anser man sig vara genom att AB Tall tar hand om klentimmer 
men också genom att man svarar upp med intressanta byten till den 
leverantör som så önskar. Det sistnämnda innebär exempelvis att AB 
Tall levererar sågverksflis, som är en typ av massaved, till en av sina 
råvaruleverantörer. 

Även om attraktionen är väsentlig, anser företagsledarna att det 
viktigaste kanske är ärlighet och att uppträda öppet mot sina leve
rantörer. En av företagsledarna beskriver förhandlingarna med rå
varuleverantörerna så här: "Det enda vi gör är att vi uppträder juste. 
Exempelvis i fjol när furan var väldigt dyr förklarade vi att vi var 
villiga att betala mer för furan än dom begärde. Vi förklarade hur det 
låg till på försäljningssidan och det var dom ju väldigt tacksamma för. 
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Och nu när det är lågkonjunktur så förklarar vi för dom att det är 
svårt att sälja och då tror dom os s och uppfattar det inte bara som 
förhandlingsteknik som gör att vi håller på och prutar, vilket dom 
kanske upplever hos andra företag. Vi talar om vad vi har för 
sågutbyte och vad vi har för ekonomi i det hela". Företagsledarna 
hävdar att de vet exakt vad de kan betala såväl under hög- som låg
konjunktur. 

Dessutom anser företagsledarna att köptroheten är viktig. Exempel
vis säger en av företagsledarna om relationerna til l maskinleveran
törerna "Har gjort upp om vissa rabattsatser och då behöver jag inte 
gå och kolla upp priser inför va rje inköp utan avropar bar a - jag v et 
att jag får det bästa priset". Att vara köptrogen gentemot råvaruleve
rantörerna innebär att man även vid lågkonjunkturer håller 
kontinuitet i inköpen. 

Bland leverantörerna talar man om öppenhet, ärlighet, rakhet, 
uppriktighet etc. Öppen dialog vid förhandlingar och korten på bordet 
menar någon är utmärkande för AB Talls agerande. En annan av 
leverantörerna säger "det sker alltid en ömsesidig presentation av 
kostnads- och marknadsbild". Det påpekas också a tt AB Tall aldrig 
sviker en leverantör. En av maskinleverantörerna säger exempelvis 
att "dom skull e aldrig byta leverantör över en natt - då skulle vi 
missköta oss hemskt". En annan menar "dom skulle aldrig gå till en 
konkurrent för att pressa priset - ett avtal gäller till nya för
handlingar" samt att det aldrig förekommer oegentligheter. 

Leveranstrohet och rätt kvalité till rätt pris åt köptrogna kunder 

AB Talls sortimentsbegränsning och kvalitetsinriktning medfö r, som 
tidigare framgått, att en förhållandevis stor andel av företagets pro
dukter säljs på den svenska marknaden och till stora kunder. I an
slutning till detta säger en av företagsledarna också att man efter
strävar att komma så nära slutförbrukaren som möjligt. Detta inne
bär bl a att företaget inte använder sig av agenter på sverigemark
naden utan säljer direkt till vissa stora byggföretag. Kostnadsskäl är 
det argument som framförs i detta sammanhang. Försäljning via 
agenter är, enligt företagsledarna, mycket utbrett inom sågverks
branschen. 

Vidare anser företagsledarna att det viktigaste är att bemöta köptrog
na kunderna med leveranssäkerhet både löpande och vid högkon
junkturer. Man gör inte som man menar att vissa andra företag gör 
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under högkonjunkturer - säljer till den köpare som betalar det högsta 
dagspriset. En av företagsledarna säger "Jag vet exakt vilket pris jag 
behöver ta ut för dagen och det redovisar jag öppet". Stabila och säkra 
köpare prioriteras alltid när efterfrågan är större än utbudet. En 
köpare som inte är köptrogen under lågkonjunktur kan inte räkna 
med att höja volymen vid högkonjunktur. Den stabila kundkrets som 
blivit resultatet av detta har, som en av företagsledarna uttrycker det, 
gjort "att man rationaliserat bort försäljningssidan och i princip 
fungerar som ordermottagare". 

Företagsledarna anser vidare a tt man från AB Talls sida alltid är 
noga med att hålla rätt kvalité till rätt pris. Förutom värdet av en 
jämn och god kvalit é betonas också i detta sammanhang kostnads
aspekten. Om ansvaret för produktion och försäljning är separerade 
är det lätt att man börjar såga lite skarpkantigare för att undvika 
klagomål och då är lönsamheten borta, anser en av företagsledarna. 

Bland kunderna talar många om ärlighet, prioritering av köptrohet 
och låga priser. Exempelvis säger en kund "Herr X är en ovanlig 
affärsman, uppriktig, juste - vi drar ej åt var sitt håll och han talar 
alltid om priser på ett väl underbyggt sätt och ibland kan jag också få 
lägre priser än väntat". En annan säger "Jag vet att jag alltid får bra 
pris - med andra dividerar ja g". Flera av kunderna anser också att 
köptrohet premieras. Detta märks främst vid högkonjunkturer. En 
av kundernas sammanfattande beskrivning av företaget är att AB 
Tall baserar sina priser på långsiktiga kundrelationer, vilket innebär 
att företaget inte går ut och säljer där priset är som högst under en 
högkonjuktur utan håller en jämn prisbild till de gamla kunderna. 
Om priset är de flesta av kunderna eniga - det är låg t för den typ av 
varor som AB Tall säljer. 

Informella arbetskontakter och bra betalning för bra arbetsinsatser 

Avsaknaden av förmän och engagemanget i den löpande verksam
heten gör, enligt företagsledarna, att kontakterna mellan ledning och 
anställda sker direkt och på informell väg. Detta gäller såväl det 
löpande arbetet som större frågor. Fackets roll i AB Tall begränsar sig 
i princip till löneförhandlingarna. Formella MBL-förhan dlingar så
väl som formell informationsgivning är i princip obefintliga företeel
ser. "Naturligtvis är killarna intresserade av och lämnar vettiga syn
punkter på dom inv esteringar som skall göras, men man snackar 
direkt med dom som b erörs" säger en av företagsledarna. Den andre 
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förutsätter också att resultatrapporter är av föga intresse för de an
ställda. "Jag skulle bli förvånad om dom började fråga" säger han. De 
anställda vet att företaget går bra då detta bl a kommer fram vid 
löneförhandlingar, anser han. Resultatrapporter och investerings
beslut är ytterst en angelägenhet för företagsledningen. 

Trots att båda företagsledarna anser att motivation är av central 
betydelse för arbetsmoralen, anser man sig inte vara speciellt bra på 
att motivera de anställda. Om lönens motivationsskapande betydelse 
säger båda att "den är en morot". Det är dock lönens psykologiska 
snarare än faktiska betydelse som betonas. Det kan kännas till
fredställande att veta att man har en hög lön i jämförelse med anställ
da inom andra företag. Företaget tillämpar premielön och ligger 
högre än genomsnittet inom branschen, berättar företagsledarna. I 
detta sammanhang påpekas att nyckelpersoner premieras med extra 
lönepåslag. Den ene av företagsledarna menar "en bra medarbet are 
blir aldrig för dyr". Nyckelpersoner är sådana medarbetare som 
besitter specialkompetens eller är speciellt duktiga. 

Bland de anställda talas om informella kontakter och att företags
ledningen tillvaratar de anställdas synpunkter och kompetens. Mera 
konkret, menar flera av de an ställda, tar sig detta uttryck i att man 
från företagsledningens sida är lyhörd för de anställd as synpunkter 
vid exempelvis investeringar. Ledningen tar kontakt med de som 
berörs a v den aktuella investeringen, vilket flera av de anställda 
tycker är en bra lösning. Som svar på direkt fråga var det många som 
ansåg att det fackliga intresset och intresset för formella MBL-för-
handlingar och formell information var lågt inom företaget. 

Flera av de anställda talade dessutom om att det ställs krav på goda 
arbetsinsatser inom företaget. En av de anställda uttrycker det så att 
företagsledningens motto är ..."att har man bra betalt så skall man 
också arbeta hårt". En annan menade att företagsledningen vill ha 
duktigt folk och betalar dem bra. En tredje beskri ver det så att man 
från företagets sida inte alltid sätter in ersättare vid sjukdom och att 
det kan vara svårt att få byta arbete när man vä l lärt upp si g på ett 
ställe. Några av de anställda ansåg i detta sammanhang att vissa 
anställda prioriterades. Vissa nyckelpersoner går före andra både vad 
gäller lön och andra förhållanden, hävdar någon. En annan anser att 
det i vissa fall är olika lön för samma arbete. 

Till sist var det också ett antal av de anställda som ansåg att hög 
lönsamhet var det yttersta målet i AB Tall. Som svar på frågan om 
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vad man ansåg att företagsledningen satsade på i företaget var det 
t ex flera som sade "hög lönsamhet". 

Övriga intressenter hålls kort 

För övriga intressenter gäller principen att dessa hålls kort då 
utgångspunkten är frihet från engagemang och inblandning. En av 
företagsledarna säger exempelvis "på grund av vårt positiva ränte
netto är det snarare bankerna som är intresserade av oss än vi av 
dom. Vi är ett eftertraktat byte och vårt agerande består i att vi håller 
dörren öppen". 

Man säger sig också vara ganska ointresserad av den övriga om
givningen. Yttre miljöproblem anser man sig inte förorsaka och 
branschorganisationer är man medlem i för att hålla sig informerad. 
Om utvecklingsfonden anser den ene av företagsledarna att den an
griper sågverksproblematiken i fel ände. "I slutändan" säger han "är 
de enbart intresserade av att företaget skall acceptera bidrag som 
tillåter krav på ökad sysselsättning". Företagsledarna upplever inte 
heller de samhälleliga informationskraven som speciellt besvärliga. 
"Det viktiga är att dom får informationen i tid" säger en av företags
ledarna. I övrigt ans er företagsledarna att det är bra om samhället 
lämnar företaget i fred, eftersom man från företagets sida inte i 
någon nämnvärd utsträckning intresserar sig för eventuella bidrag 
som skulle kunna komma företaget till godo. 

EKONOMISK SITUATION 

Lönsamhet, effektivitetsutveckling och stabil finansiell situation 

Diagram 1 och 2 nedan visar at t avkastningen av huvudrörelsen och 
av den totala verksamheten, med undantag för de spår som konjunk
tursvackorna lämnar, legat på omkring 20 procen t under den stude
rade perioden (se även bil 6). 
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Diagram 1: Överskottsgrad (se även bil 6). 
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Diagram 2: Avkastning totalt kapital (se även bil 6). 

Vidare kan man se att AB Talls effekt ivitetsutveckling varit positiv 
under den aktuella perioden. Som framgår av diagram 3 nedan har 
vinsten per anställd ökat från cirka 100 tkr till nära 400 tkr från 1975 
till 1983. I detta sammanhang kan det också vara värt att notera att 
antalet anställda legat omkring 50 under hela den aktuella tids
perioden, trots att omsättningen ökat från 21,2 till 67,9 milj. Bland 
annat som en konsekvens av detta har AB Tall en omsättningsökning 
per anställd på 1.000 tkr under samma period (se bil 6). Under 1975 
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omsattes cirka 500 tkr per anställ d och under 1983 omsatte AB Tall 
cirka 1.500 tkr per anställd. Ett annat tecken på att företagets resurs
omvandling effektiviserats är att den utsågade volymen ökat från 
20 000 kubikmeter till 60 000 kubikmeter under den ak tuella perio
den. I detta sammanhang måste man dock hålla i minnet att inflatio
nen inverkar positivt på de värden som erhålls när ekonomiska stor
heter sätts i relation till exempelvis antalet anställda. Detta är natur
ligtvis något som gäller för alla fyra fallföretagen och har därför 
ingen betydelse för jämförbarheten mellan exempelvis sågverken. 

Vin st/an st (tkr) 
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100 
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År 

Diagram 3: Vinst per anställd (se även bil 6). 

Kompletteras bilden av AB Talls ekonomiska situation med företagets 
likviditetsutveckling, kan man konstatera att det enbart är under ett 
fåtal år under slutet av 70-talet, som likviditeten underskrider 100 
procent. Från 1979 och framåt har likviditeten konstant pendlat 
mellan 150 och drygt 200 procent. 
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Diagram 4: Likviditet (se även bil 6). 

Slutligen gäller för AB Talls långsiktiga betalningsförmåga, som 
framgår av nedanstående diagram, att soliditeten under en övervä
gande del av den studerade perioden ligger över 50 procent. För det 
sista bokslutsåret uppvisas en soliditet på 68 procent. 
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Diagram 5: Soliditet (se även bil 6). 
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LEGITIMITET 

God trivsel och fara lön 

Vad de anställda anser sig få ut av att arbeta i AB Tall är i allmänhet 
en ganska god arbetstrivsel. I första hand hänförs det ta till de goda 
arbetsrelationerna mellan arbetsledning och anstä llda. För många 
sammankopplas detta med en god samarbetsvilja från företagsled
ningens sida. Bland personer med specialkompetens och många an
ställningsår handlar också arbetstrivseln om arbetsinnehåll och möj
ligheter att påverka sitt arbete. En av de anställda uttrycker det så att 
"Jag har stor frihet - kan själv ta kontakt med leverantörer". Några 
av de yngre anser att de har monotona arbetsuppgifter. Förutom ar 
betsrelationerna anser också en del att anställningstryggheten är av 
betydelse för arbetstrivseln. Den höga lönsamheten gör att man inte 
behöver oroa sig för jobbet och då blir trivseln bra menar en av de 
anställda. 

I övrigt anser alla att de har en bra lön jämfört med anställda i andra 
sågverk. Den höga lönen tas av många som et t utryck för en förvän
tan om goda arbetsinsatser och en hög lönsamhet. 

På den negativa sidan är det främst den dammiga och bullriga 
arbetsmiljön som tas upp. Detta anses, som tidigare nämnts, snarare 
vara att hänföra till verksamhetens karaktär än till att arbetsmiljön 
är speciellt dålig i AB Tall. 

Trygghet, positiva affärsrelationer och stora krav 

De flesta av leverantörerna upplever trygghet i sin relation till AB 
Tall. Denna trygghet avser såväl köptrohet som betalningsförmåga. 
Tryggheten vilar för de flesta av leverantörerna på AB Talls ekono
miska lönsamhet. Någon av leverantörerna anser att "Bank of 
England" är en bra beteckning på AB Tall. D essutom ger många av 
leverantörena uttryck för a tt de anser sig få ut positiva affärsrela
tioner av sina kontakter med företaget. AB Talls agerande står för 
ärlighet och enkelhet som några uttrycker det. En av leverantörerna 
säger exempelvis - "man närmar sig alltid företaget med positiva för
aningar - ingen knivkastning". 

På den negativa sidan är det en del av leverantörerna som upplever 
samarbetet med AB Tall som krävande. Det är svårt att leva upp till 
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de krav på funktion och serv ice som företaget har. Detta är dock 
ytterst positivt, menar en av maskinleverantörerna, eftersom samar
betet med företaget ger ett positivt referensvärde. Andra kunder kan 
tas på studiebesök til l AB Tall. Att AB Tall är krävande tas a v flera 
leverantörer som ett uttryck för att de är kvalitets- och kostnadsmed
vetna. 

Lågt pris och positiva affärsrelationer 

Bland kunderna talar många om att man får ut bra priser och 
positiva affärsrelationer av sitt samarbete med AB Tall. Företaget 
ligger lägre i pris än vad andra företag gör för motsvarande kvalité. 
Värdet av prissättningen gör s ig dessutom speciellt märkbar under 
högkonjunkturer. Vidare anser man sig få ut en allmänt positiv 
affärsrelation av sina kontakter med AB Tall. Obyråkratiska kon
taktvägar, snabbt beslutsfattande, ärlighet och personlig framtoning 
är några av motiven. Några av kunderna betonar också värdet av 
leveranssäkerheten. Man menar att denna visar sig såväl löpande 
som under högkonjunktur. 

Vad gäller kvalitén är uppfattningarna inte helt enstämmiga. En del 
anser att det är rätt kvalité till rätt pris och pekar då bl a på värdet av 
de långa längderna. Någon menar att kvalitén ibland ligger i under
kant till följd av vankantsågningen och torkningsförfarandet. 
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KAPITEL 6 

AB GRAN 

AB Gran är liksom AB Tall beläget i närheten av en kuststad och har 
ca 50 anställda. I li khet med i AB Tall genomfördes intervjuerna i 
detta företag huvudsakligen under 1984 och 1985. Bokslutsanalyser
na omfattar åren 1974/75 tom 1982/83. Produktionen består huvud
sakligen av virke, takstolar, komponenter och emballagematerial. 
Större delen av produktionen - ca 60 procent - av sätts på export och 
via agenter. Företaget, som tillämpar brutet räkenskapsår, hade per 
den 31 augusti 1983 en omsättning på 27 mkr och en utså gad volym 
på ca 20 000 kubikmeter. AB Gran tvingades i slutet av 1983, bl a till 
följd av krav från finansiärernas sida, till försäljning. De gamla ägar
na fanns kvar i företaget när denna studie genomfördes. Som tidigare 
diskuterats avser denna studie AB Grans verksamhet under de s k 
gamla ägarnas ledning. 

FÖRETAGSLEDARNA 

När de två företagsledarna talar om sig själva, sina erfarenheter och 
sin syn på arbete, samhälle etc är det framförallt den religiösa livs
stilen och vad man kan kalla det praktiska intresset som gör sig 
märkbart. Påpekas skall att den ene av företagsledarna är mer 
"mångordig" än den andre, vilket innebär att denne i viss mån domi
nerar beskrivningen. 

Praktiskt intresse och religiös livsstil 

Den ene av företagsledarna är uppvuxen i den by där sågverket är 
beläget och har, som han uttrycker det, sina rötter där. I övrigt har 
han, efter realexamen 1955, arbetat inom företaget i stort sett under 
hela sin yrkesverksamma tid. Från början som lastbilschaufför och 
efter ägarskiftet 1968 som VD. Under en kort period före övertagan
det lämnade han företaget och drev ett enbilsåkeri. Den andre före
tagsledaren kom till AB Gran 1968 och hade tidigare varit anställd 
inom en annan bransch. Utöver grundskolenivå består dennes utbild
ning framförallt av en del kurser i bl a ekonomiska frågor. 

Båda företagsledarna har, som en av dem kallar det, "ett praktiskt 
intresse". Arbete är för dessa två snarare att jobba med händerna än 
med papper. Den ene anser att han hela tiden varit produktionsorien-
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terad. Den andre säger "Jag kunde stå därinne och titta på sågen och 
det var det man tyckte om att jobba med och inte att dras in i alla de 
byråkratiska irrgångarna som blev följden av att man blev företa
gare. Det var ju inte att vara företagsledare som man i första hand 
tyckte om". Han säger också att "Jag är mera praktisk och tycker om 
att träffa och ha med folk att göra. Arbete har för mig alltid varit 
något fascinerande oavsett om jag kört lastbil eller sågat ved". 

Utöver det sk "praktiska intresset" domineras framförallt den ene 
företagsledarens livsstil av dennes religiösa engagemang. Båda har 
emellertid en religiös livsinställning. 

Vad gäller relationerna till andra människor menar den ene av före
tagsledarna att detta alltmer kommit att bli ett böneämne, då det 
gäller att ha sådana relationer till människorna att man kan ha rent 
samvete. "Jobbet ställer många gånger sådana krav att det avslöjas 
hur jag är som människa i stället för hur jag borde vara" menar han. 
Till följd av sin religiösa övertygelse menar han också a tt levnads
standard, rekreation och engagemang utöver den kristna försam
lingen är ganska betydelselösa. "Om jag förlorar jobbet eller kåken bör 
vara betydelselöst i förhållande till att jag kan föra ut det kristna 
budskapet. Det är bara en fråga om hur mycket jag kan göra, hur 
mycket jag kan nyttja mitt företag, hur mycket jag kan nyttja min 
tjänst för att sprida det här". Han påpekar d ock att han i dag har ett 
ansvar mot en arbetsgivare, vilket gör att han har begränsade möjlig
heter att föra ut det kristna budskapet inom ramen för sitt arbete. 

Människan är inte alltigenom god 

När det gäller synen på det sociala sammanhanget hävdar den ene av 
företagsledarna att arbete för många är ett sätt att försörja sig, men 
han gör också en annan tolkning som uttrycks så att "arbete befor
drar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd". In
ställningen till arbetsmoralen av id ag är bl a att den var bättre förr 
eftersom dagens människor bara fått lära sig att ställa krav utan att 
uppfylla några skyldigheter. 

Miljöförstöringen är snabb, menar den ene företagsledaren, även om 
den inte föranleder någon panikkänsla. "Den här jorden skall ju bytas 
ut. Genom a tt människan i grunden är egoistisk kommer hon att 
förbruka de gåvor som Gud har gett oss". 
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Vad gäller det sociala sammanhanget i övrigt är det fram förallt sam
häll «kontrollen som föranleder längre kommentarer. "Man måste ha 
kontroll för att moralen är låg" menar en av företagsledarna. Båda 
påpekar t ex att deklarationsblanketterna är onödigt krångliga. 

HISTORIEN 

AB Grans historia såsom den berättas av de två företagsledarna 
handlar om en problematisk ägarstruktur, modernisering och vida
reförädling samt problem förorsakade av en brand, husfabriken och 
tillgången på råvara. 

Bland intressenterna är det några som talar om hi storiskt grund
lagda rörelsekapitalproblem. Andra talar om bristande kunskaper om 
bl a hustillverkningen inom företaget. 

Ägarskiftesproblem och "trottoarsågverksägande" 

AB Gran startades i början av detta sekel av två bröder som drev före
taget fram till slutet av 1940-talet då de överlät sina andelar på bar
nen inom respektive familjer. Ägandet kom därmed att bli splittrat 
under en 20-årsperiod. 

Denna period, som omfattar 50- och 60-talet , beskrivs av företagsle
darna som en stagnationsperiod. Exempelvis var produktionen lägre 
under 50-talet än under tidigare år. Anledningen till detta var enligt 
företagsledarna att de passiva ägarna verkade som hämskor. En av 
företagsledarna uttrycker det så att "Dom blandade sig i bara på det 
viset att dom inte ville förändra, inte investera, inte satsa något. Det 
gjorde att situationen var ganska besvärlig". 

Under en stor del av denna period pågick försök att förändra ägar
strukturen. Det gick t ill och med så långt, berättar den ene av före
tagsledarna, att han gav upp hoppet om at t få överta företaget och 
övergick till annan verksamhet under 1967. 1968 bjöds vissa andelar 
av aktierna ut till försäljning. 50 procent av aktierna övertogs då av 
de nämnda företagsledarna som, tillsammans med fadern till den ene 
av dem, kom att inneha kontrollen över 75 procent av aktierna. 

Enligt företagsledarna var ägarskiftesproblemen i och med detta lös
ta, även om man inte lyckats erövra 100 procent av aktierna. Den 
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farbroder som kvarstod som ägare fungerade enbart som en passiv 
ägare. 

Verksamhetsutveckling via modernisering och vidareförädling 

Företaget var vid starten beläget vid en älv som ligger i närheten av 
det nuvarande fabriksområdet. Vid d enna tidpunkt bedrevs verk
samheten med hjälp av en såg och en hyvel. Vattenkraft användes 
som energikälla. 

1930 flyttades fabriken till det nuvarande fabriksområdet och verk 
samheten utvidgades till att omfatta två sågbänkar och två hyvel-
maskiner. Nästa förändring av verksamheten kom 1949 då man 
byggde om till ett arieverk vi lket innebar att maskinparken utvid
gades till klinga, klyv och kantverk.7 Då började man också dra vir
ket ut på brädgården med hjälp av vagnar i stället för att bära ut det 
på axeln. 

Från slutet av 40-talet och fram till ägarskiftet 1968 företogs inves
teringar i en ny såglinje och truckhantering. I övrigt skedde inte 
några större förändringar på sönderdelnings- och vidareförädlings
sidan. En av företagsledarna beskriver detta så att "Man ägde inga 
egna skogar och var intresserade av att såga och hyvla utan att göra 
några större utsvävningar, det vill säga anskaffa externa medel för 
att investera - man drev efter de förutsättningar man hade. Mitt 
intresse följde egentligen i förfädernas spår". 

Efter ägarskiftet sattes en "modernisering" av företaget igång. "Från 
69 - 75 byggde vi om hela företaget så när som på ett magasin" be
rättar en av företagsledarna. Resultatet av detta blev bl a ett hyvleri, 
ett personalrum, en tork, ett kapverk, en råsortering och en ny kon
torsbyggnad.8 Denna modernisering syftade framförallt till att möj
liggöra sågning året om. Under denna tidsperiod gjord es även inves
teringar i en husfabrik. Detta innebar bl a att en tillverkningslokal 
byggdes. Hustillverkningen, menar företagsledarna, kostade mycket 
pengar. Pengar som man dessutom aldrig fick igen på grund av att 

7 Beteckningen arieverk syftar till en viss sågmetod med klinga. Ett kantverk gör 
bräderna eller sidoutbytena rektangulära eller skarpkantiga i stället för 
vankantiga. 

8 Kapverk kallas också justerverk och är en maskin som justerar ändarna på 
bräderna samtidigt som en kvalitetsbedömning sker. Råsortering är en 
sorteringsanläggning med olika fack for bräder med olika tjockled och bredd. 
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marknaden för fritidshus, under senare delen av 70-talet, gick ned till 
25 procent av vad den varit. Husfabriken såldes 1981. 

Fram till slutet av 60-talet "levde" AB Gran till st örsta delen på sin 
hemmamarknad. Den intilliggande staden var, berättar en av 
företagsledarna, från det att företaget startades och fram till denna 
tidpunkt under uppbyggnad. "Vi levererade exempelvis virket till 
stadens kyrka" berättar en av företagsledarna. Den huvudsakliga 
försäljningen bestod under denna period av sågade och hyvlade trä
varor för byggnation av hyre shus och villor. Den minskade byggna
tionen i Sverige under 70-talet medförde dock, enligt företagsledarna, 
att AB Gran alltmer kom a tt sälja en stor del av sin produktion på 
export. I takt med detta har försäljningen också i allt större utsträck
ning kommit att skötas av agenter. Kravet på de färdiga produkterna 
har därmed också förändrats, berättar företagsledarna. Virket skall 
vara skarpkantigare och såga s i mer exakta mått. Trots de tta sågar 
man även i dag i fallande längder. 

De olyckliga omständigheterna 

Den verksamhetsutveckling som påböljades efter det sista ägarskiftet 
föll inte väl ut, vilket företagsledarna, i mångt och mycket anser vara 
ett resultat av en rad olyckliga omständigheter. 

Stagnationsperioden under 50- och 60-talet hade försvagat den finan
siella stadgan, vilken urholkades ytterligare under den inten siva in
vesteringsperioden. En av företagsledarna menar att man inte hade 
förmåga att "hålla sig med tillräckligt med pe ngar" och därför tog av 
rörelsekapitalet för att investera. Detta i sin tur gjorde att man inte 
kunde anskaffa tillräckligt med råvara för att såga hela året. De stora 
investeringssatsningarna kom dessutom lite för sent, anser företags
ledarna, då sågverksbranschen hade en fantastisk högkonjunktur 
1972 - 1974. AB Gran var då ännu inte färdiga med det nya sågver
ket. 

När sågverket stod färdigt i början av 1975 drabbades företaget av en 
brand som gjorde att man inte kunde köra f ör fullt förrän i böljan av 
1976. Situationen var då en helt annan, menar en av företagsledarna, 
eftersom "högkonjunkturen var förbi och vi stod där med en massa 
skulder och låg produktion". 

Efter en besvärlig period för sågverket, böljade resultatutvecklingen 
att vända i positiv riktning under 1979 och 1980, anser företagsledar
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na. Nu var det i stället hustillverkningen som skapade problem. Om 
investeringarna tidigare hade urholkat rörelsekapitalet, så var det nu 
den dåliga lönsamheten i husfabriken som tärde på rörelsekapitalet. 
Resultatet blev dock detsamma berättar företagsledarna. AB Gran 
kunde inte anskaffa tillräckligt med råvara. Husfabriken förbrukade 
de likvida medel som behövdes för att tillgodose sågverket med den 
råvara som erfordrades för att utnyttja hela dess kapacitet. "När vi 
äntligen la av med husfabriken hade vi förbrukat alla pengarna på 
det sättet" säger en av företagsledarna. Företaget brottades nu med 
råvaru- och kapitalbrist. Trots att företaget gick med vinst, som en av 
företagsledarna uttrycker det, krävde f inansiärerna en komplette
ring av ledningsfunktionen för fortsatt finansiellt stöd. Ägarna till AB 
Gran tvingades sälja sågverket i s lutet av 1983. Något som företags
ledarna tyckte var orättvist med tanke på att man, som en av dem 
uttryckte det, "alltid försökt göra rätt för sig" och "göra ett hederligt 
arbete". 

Bland leverantörerna är det också en del som talar om rörelse
kapitalproblemen. En leverantör uttrycker det så att "dom hade hela 
tiden för lite rörelsekapital". En annan anser att okunskap var ett his
toriskt problem. Bristande utbildning och okunnighet om hustillverk
ning är en av orsakerna till AB Grans problem, menar denne. 

VERKSAMHETEN 

När företagsledarna i AB Gran talar om verksamheten handlar det i 
stor utsträckning om anp assning. Antingen till mer påtagliga för
hållanden som kunders eller finansiärers krav eller också till den re
ligiösa övertygelsen eller till olika externa uppfattningar om hur 
verksamheten skulle bedrivas. Ett liknande mönster går igen i intres
senternas beskrivningar av AB Gran. 

Kvalitets-, försäljnings- och råvarustyrd produktion 

Om produktionsutrustningen i AB Gran anser en av företagsledarna, 
att företaget i dag "ligger lite i bakvatten när det gäller sågsidan". Viss 
datorisering har skett bl a i form av ett postningssystem och ett regist
reringsverk.9 Men det finns mycket ytterligare att göra på dator
sidan. Trots detta anser den ene av företagsledarna att företagets ut

9 Ett postningssystem är en datoriserad metod för inställning av maskinerna i 
samband med sågning eller hyvling. Registreringsverk är ett verk som 
registrerar vad som hänt, exempelvis vad som sågats. 
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rustning, till följd av den modernisering som skett under den senaste 
10-årsperioden, är så modern att det går att göra mycket med det 
sågverk som redan finns. 

Vid själva virkesframställningen har man, enligt företagsledarna, i 
första hand alltid arbetat för en god kvalité på sina varor. Detta gäller 
såväl vid själva sågningen, dvs vid hanteringen av stocken, som vid 
sorteringen av virket i olika kvalitéer. Motiven til l detta är att man 
sett kvalité som sin speciella nisch och att man varit angelägen om att 
undvika klagomål från sina kunder. Dessutom går det emot den 
kristna livssynen att sälja varor som inte är av bra kvalité, säger en av 
företagsledarna. En kontroll av virkessorteringen, genomförd av en 
utomstående kontrollant, visar att sorterarna inom AB Gran snarare 
tenderar att klassa virket för lågt än för högt. Detta innebär att en viss 
del av det virke som skulle kunna säljas som förstklassigt virke 
prissätts och säljs som en Sekunda kvalité. 

Den goda k valitén är också något som kunderna och de anställda 
talar om. "G od kvalitetsko ntroll" säger en kund. "Rykte om sig att 
vara skickliga på hyvling" säger en annan. En av de anställda ut
trycker det så att "företagsledningen betonade kvalité". 

Dessutom skedde produktionen, enligt företagsledarna, utifrån de 
leveranser man utlovat vecka för vecka eller efter försäljning. Bland 
kunderna talar en del om att AB Gran alltid försökte ställa upp. 

Något som också kom att bli av allt större betydelse för AB Grans 
produktion var tillgången på råvara. Den förre VD:n säger "Vi kunde 
inte köra för fullt under första delen av 80-talet utan fick låta mycket 
kapacitet stå oanvänd för att vi inte klarade konkurrensen om 
råvaran". Ibland kunde det vara svårt att hålla vad man lovat, be
rättar en av företagsledarna. 

En av leverantörerna beskriver d etta så att "Dom gjorde sit t bästa 
men ekonomin styrde och dom kunde därför inte hålla sig med rå
vara". En av kunderna berättar "dom kunde inte alltid hålla vad dom 
lovat på grund a v timmerbristen". Bland de anställda är det många 
som talar om a tt det ej fanns jobb till följd av bristande ti llgång på 
råvara. Man kunde bara producera när det fanns timmer hemma. 
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Utifrånstyrd verksamhetsutveckling 

Som framgick av historieskrivningen, syftade de stora investeringar
na i sågverket i första hand till modernisering. En modernisering som 
skulle medföra att AB Gran kunde såga året om. Utöver detta byggde 
dessa investeringar också på ett löfte om regelbundna råvaruleveran
ser från en av de stora skogsägarna. "Detta företag utlovade leveran
ser om vi bara kunde ta virke året om " säger en av företagsledarna. 
Något som inte skulle komma att infrias, visade det sig. Den stora 
leverantören "svek", enligt en av företagsledarna, i takt med att denne 
skogsägare byggde ut sina egna sågverk. När det gäller investeringen 
i en kontorsdator menar en av företagsledarna, att det var något som 
man gjorde bara för a tt det skulle vara så. Som svar på frågan om 
kontorsdatorn är användbar svarar den ene av företagsledarna "Ja 
den underlättar och dessutom utvecklas ju kunnandet". 

Beslutet om att starta hustillverkning baserade sig, som en av före
tagsledarna uttrycker det, på att "det var ju så mycket tal på 60- och 
70-talet om att vidareförädling var framtiden". Dessutom anser en av 
företagsledarna att vidareförädling är väsentlig för att bevara arbets
tillfällena inom regionen. Han säger exempelvis "såga har alltid varit 
lönsamt, men man har en känsla av att det inte räcker - man bör ha 
möjlighet att göra mer med hänsyn till det område som levererar 
råvaran, annars så försvinner ju bara arbetstillfällena". 

När det gäller hustillverkningen är det flera av intressenterna som 
anser att företagsledarna tog för många råd av exempelvis utveck
lingsfonden och andra externa bedöma re. En av kunderna uttrycker 
det så att "Dom lyssnade för mycket på politiker om vidareförädling". 
I övrigt är det framförallt de anställda som för fram allmänna syn
punkter på verksamhetsutvecklingen i AB Gran. Många menar att 
den var svag. Någon säger att "Företagsledarna ville att företaget 
skulle förbli litet". En annan a nser att "företagsledningen var hand
lingsförlamad på grund av ekonomin". 

Oklar kontroll av de materiella och finansiella flödena 

Styrningen och planerin gen av AB Grans verksamhet förändrades 
enligt företagsledarna i takt med verksamhetens utveckling. Inled
ningsvis fungerade den ene som VD, produktionsplanerare och för
säljare. Den andre ansvarade för sågverkets ekonomi. En arbets
fördelning som företagsledarna säger sig ha övertagit från fadern 
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respektive svärfadern. Fadern till VD:n ha de fungerat som driftschef 
och svärfadern till ekonomichefen som bokhållare. 

När verksamheten utökades med hustillverkning släppte den ekono
miansvarige allt ansvar för sågverksdelen och ägnade sig åt den nya 
verksamhetsgrenen. Företagsledarna ansvarade då var for s ig för 
ekonomi, inköp och försäljning i de olika verksamhetsgrenarna. 
Denna arbetsfördelning låg fast ända till dess husfabriken avyttrades 
och den ursprunglige ekonomichefen för sågverket återgick till 
denna befattning. 

Den löpande produktionsstyrningen, berättar företagsledarna, sköttes 
av förmän. Företagsledarna ansvarade för de leveransplaner som 
styrningen grundade sig på. Exempelvis utgjorde veckovisa leverans
planer grunden för de såg- och hyvelprogram som kördes. För rå-
varuinköpen hade AB Gran en skogsfaktor anställd. Ibland menar 
VD:n, var det svårt att följa de leveransplaner man upprättat. Han 
säger "Ibland fick jag gå in och ändra när jag lovat något till någon 
som jag känt mig pressad och beroende av". D etta kunde medföra 
avbrott i pågående serier för byte av dimension, tjocklek etc. 

Bland de anställda talar några om dålig ordning och planering. 
Någon påpekade att det var "stressigt" med tvära byten. En annan 
talar om att "oordningen" var besvärlig. Några av kunderna berättar 
om att den bristande planeringen ledde till leveranssvårigheter. 

Trots förmanssystemet anser båda företagsledarna att de på grund av 
produktionsintresset behöll kontrollen över produktionen så länge det 
var möjligt. Den ene säger "jag kunde ju alltid ställa mig var som helst 
och tycka att jag ville kolla upp". 

I övrigt hävdar VD:n också att det handlade om att gripa in när någon 
gjorde fel eller som han uttrycker det "gjorde för lite". Vad gäller det 
sistnämnda ansåg han sig många gånger vara "för lite bestämd". I 
anslutning till detta menar han också att han hade lätt för att "brusa 
upp". 

Bland de anställda är det en del som upplevde kontrollen av de an
ställda som ett uttryck för "gammalmodiga värderingar" och "dåligt 
humör". Någ on uttrycker det så att företagsledningen tog kontakt 
med de anställda bara "för att ta rätt på vad som var gjort och ogjort". 
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I takt med att företaget växte, berättar företagsledarna, började deras 
tid alltmer upptas av inköp, försäljning och ekonomi. Detta gjorde att 
det var svårare att hålla kontroll över produktionen. Den ekonomiska 
sidan var den man var minst intresserad av, enligt båda företagsle
darna. Den ene säger "Jag har ju inte jobbat så mycket med det - var 
mer produktionsorienterad - detta jobb har blivit över så jag har tagit 
det". Den andre menar "Ens tid började tas upp med budgets för inves
teringar osv - jag trivs inte med att sitta och titta in i konton. Jag vill 
jobba med produktion och sälja grejorna". När det gäller lönsamhets
uppföljningar berättar ekonomichef en att företaget inte hade någon 
kontroll på olika produkter. Man visste dock att sönderdelningen va r 
lönsam även om man inte kunde följa den på såg och hyvel. En intern 
redovisning skulle bli alldeles för komplicerad och "kosta mer än vad 
det smakar". Upprättandet av budgets skedde bl a på grund av krav 
från finansiärerna. Som framgått tidigare togs rörelsekapital i 
anspråk för a tt klara investeringarna och problemen med hustill
verkningen. I övrigt avgj orde det akuta behovet för dagen om företa
gets resurser användes för att köpa in råvara eller för andra löpande 
utbetalningar, berättar företagsledarna. 

Bland intressenterna är det många som talar om den bristfälliga 
ekonomiska kontrollen. Om motiven till detta är man också nära nog 
eniga. Företagsledningen var i första hand intresserad av att såga och 
hyvla. En av de anställda beskriver det så att "Företagsledningen var i 
avsaknad av ekonomiskt tänkande - de var virkes- och produktio ns
kunniga". Bland kunderna och leverantörerna talar man om före
tagsledarnas praktiska intresse. En av dessa säger exempelvis att 
"Dom är bra arbetskarlar men inga affärsmän". 

Kontakter vid behov med krävande finansiärer 

Eftersom AB Grans investeringar till stor del finansierades med ex
terna medel spelade finansiärerna, enligt företagsledarna, en stor roll 
under hela deras ägarperiod. I takt med att likviditetsproblemen till
tog blev företaget till slut helt beroende av dem, anser den ene av före
tagsledarna. 

Företagsledarnas uppfattning om finansiärerna är att de ställde stora 
krav. För att få pengar skall man uppvisa bra boks lut och lönsamhet 
eller ha nya idéer. Att AB Gra n var förbättrat och kunde bli bärkraf
tigt tog man ingen hänsyn till, och dessutom var amorteringskraven 
väldigt hårda. "Vi tvingades också att satsa rätt mycket på utred



132 

ningsjobb som vi inte fick ut någonting av" säger d en ene företags
ledaren. 

På frågan om hur företagsledarna agerade för att upprätthålla goda 
relationer med finansiärerna svarar en av dem, att man var både 
"bra och dål ig". Å ena sidan försökte man ställa upp på de krav på 
utredningar och information som finansiärerna hade. Dessutom an
sökte man alltid om så lite medel som möjligt. Han säger "Utred
ningarna tog tid och om vi hade begärt en viss summa så kom det 
hälften och ändå hade vi kanske tagit till i underkant". A andra sidan 
menar han att man från AB Grans sida kanske var dålig på a tt upp
rätthålla goda förbindelser med finansiärerna då man i första hand 
tog kontakt de gånger man behövde pengar. 

Bland leverantörerna var d et någon som talade om bristande hand
lingskraft och att företagsledarna "sprang till banken vid problem". 
Någon av de anställda uttrycker s ig så att "företagsledningen var 
väntande och passiv". 

Betalningsförmågan - stötestenen i leverantörsrelationerna 

I AB Gran sätts nära nog likhetstecken mellan råvaruleverantörer 
och leverantörer. Företagsledarna talar i stort sett enbart om råvaru
leverantörerna. 

Leverantörsstrukturen har enligt företagsledarna förändrats över ti
den. Från att ha förlitat sig på en stor råvaruleverantör som på grund 
av egna behov drog ner leveranserna tvingades företaget övergå till 
att anskaffa råvaran från mindre leverantörer och d är den fanns att 
tillgå. Detta innebar att AB Grans leverantörssystem kom att bestå av 
ett större skogsbolag men framförallt av ett flertal mindre privata 
skogsägare. På grund av råvarubristen i kustlandet, berättar VD:n, 
tvingades man också att vända sig till finska timmerleverantörer. 

I relationerna till råvaruleverantörerna menar företagsledningen, att 
det är betalningsförmågan som är det väsentligaste. De stora skogs
bolagen fördelar råvaran distrikts- och företagsvis och det viktiga ste 
är då att vara en god betalare. På den finska sidan är det priset som 
avgör om man får råvara eller ej. "Det blev därför ganska dyrt att an
skaffa råvaran där" påpekar VD:n. När det gäller de privata skogs
ägarna, anser företagsledarna framförallt att det är viktigt att ha 
goda relationer. Rent allmänt är det också väsentligt att "kunna 
slanta upp när det bjuds fina affärer", hävdar en av företagsledarna. 
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Om betalningarna säger en av företagsledarna, att man alltid "för
sökte göra rätt för sig". De fina affärerna ansåg man sig sällan, till 
följd av den ekonomiska situationen, kunna vara med på. I takt med 
att AB Gran böljade få finansiella problem blev också leverantörerna 
allt mindre benägna att lämna kredit. Betalningsförmågan för dagen 
kom då att avgöra om timmer kunde anskaffas eller ej. 

Bland leverantörerna var det många som satte betalningarna i första 
rummet när det gällde AB Gran. Flera talar om att de var extra rest
riktiva vid kreditgivningen till AB Gran. Några berättar att de krävde 
garantier i någon form för att leverera till företaget. 

Detta förhållningssätt grundade sig enligt några av leverantörerna 
på att företaget, som en av dem uttrycker det, "hade ord om sig att gå 
omkull" snarare än på upplevda problem med betalningarna. De 
flesta menade att man från AB Grans sida alltid försökte uppfylla sina 
åtaganden. "Sagt var sagt" säger en leverantör och "dom försökte 
alltid hålla efter betalningsströmmarna" säger en annan. En tredje 
uttrycker det så att "det hade nog varit fler som gjort ekonomiska 
förluster om inte företagsledarna varit religiösa". 

I övrigt var det också ett fåtal som talade om att samarbetet med AB 
Gran var tidskrävande. En leverantör menade att det alltid tog tid för 
AB Gran att ordna med garantie r. En annan säger "Dom hade svårt 
att fatta när dom fick ett bra bud". 

Kvalité och leveransproblem i kontakterna med agenter och grossis
ter 

Gentemot kunderna anser företagsledarna att det viktigaste är att 
hålla en god kvalité. Detta innebär bl a, som tidigare nämnts, att kun
derna snarare fick för bra än för dåliga varor enligt gängse bransch
normer. E n av företagsledarna berättar också a tt virket från sågen 
mäts i moduler även om det är kapat fallande och att man bara tar 
betalt för moduler. "I hyvleriet är det annorlunda - där är i regel alla 
centimeter inmätta" s äger VD:n. Men kvalitén handlar också om 
renhårighet, dvs om hur man som kristen bör vara som människa. 
"Allt som kommer fram skall ju säljas" säger en a v företagsledarna. 
Man måste därför vara så ärlig som möjligt om k valitén anser han. 
Han säger "jag har svårt att lura en kund och säga att en vara är 
bättre än vad den är". 
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Att profilera sig på kvalitésidan är dock svårt menar företagsledarna, 
eftersom kontakterna med slutförbrukarna i det närmaste är obe
fintliga när man säljer via agenter och grossister. D en ene företags
ledaren säger, "säljer man till en grossist får man finna sig i att de 
skall ha sitt eget märke på varan ". Dess a försäljningskanaler moti
veras av att det är viktigt att ha säljare som kan marknaden. "Alla 
måste ha agenter" säger han. Dessutom tycker han själv, till följd av 
sin kristna livssyn, inte om att vara ute på säljresor. Vid valet av agen
ter och grossister prioriterade därför AB Gran dem som tog hand om 
så mycket som möjligt av säljjobbet. Väsentligt var också att man 
kände för den aktuelle grossisten eller agenten. 

Bland kunderna talar man framförallt om att AB Gran b esatt vad 
någon kallar för "ett gott sågverksk unnande" och strävade e fter god 
kvalité på sina varor. Med detta avses bl a att företaget var skickliga 
på att hyvla virket och hade en bra kvalitetskontroll. 

Utöver detta är det också några av kunderna som t alar om problem 
med leveranserna. Detta menar de kunde leda till konflikter med A B 
Gran. Leveransproblemen hänfördes av vissa till AB Grans ekono
miska situation. En av kunderna säger att "Dom kunde inte sälja i 
förväg - jag var därför ibland tvungen att vända mig till andra". Det 
är dock många av kunderna som upplever att man från AB Grans 
sida alltid försökte hålla vad man lovat eller "stå vid or d" som någon 
uttrycker det. I övrigt är det också flera av kunderna som talar om att 
AB Grans verksamhet influerades av företagsledningens religiositet. 
En av kunderna säger exempelvis att företagsledarna "handlade med 
hjärtat och utifrån själsgemenskap och inte som affärsmän". En 
annan uttrycker sig så att AB Gran "fick ta en del ekonomiska 
smällar" av religiösa skäl. En tredje säger att "När inga andra argu 
ment hjälpte tog man till religiösa" 

Värdemässiga konflikter mellan företagsledning och anställd 

När företagsledningen talar om relationerna till de anställda är det 
framförallt de värdemässiga konflikterna som ägnas speciell upp
märksamhet. De värdemässiga konflikterna var intensivast under 
1970-talet. Enligt VD:n förekom då kontroverser av olika slag. Bl a 
handlade de om att medel från företaget användes för att föra ut det 
kristna budskapet och om företagsledningens inställning till med
bestämmande. Företagsledarna menar att det var svårt att anpassa 
sig till de radikala idéer och den MBL-lagstiftning som kom under 
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1970-talet. VD:n ansåg sig inte vara speciellt bra på att informera de 
anställda och ställer sig dessutom tveksam till styrelserepresentation. 
Han anser att "i styrelserummet är det dom som tar på s ig ansvaret 
som skall fatta beslut". Om de andliga kontroverserna säger en av 
företagsledarna "jag gjorde saker som jag menade att detta gör jag i 
tro på min Herre, för min Herre och är övertyg ad om att min Herre 
kommer att se till att detta inte på något sätt kommer at t skada 
varken mej eller någon annan. Det kommer att vara till nytta för det 
här företaget och dom som jobbar här". 

I övrigt beskrivs förhållandena mellan anställda och företagsledning i 
termer av en bra anda och hjärtliga relationer. Några större försök 
att motivera de anställda anser sig företagsledarna inte ha gjort. Den 
ene säger exempelvis "Jag är en typisk produktionski lle... så jag har 
inte jobbat på det" . Dessutom menar han att hans läggning inte är 
sådan att han gav sig tid att stanna och berömma de anställda. Han 
säger "Man har skrattat, haft roligt och ibland v arit osams men att 
stå och fjäska för dom har int e legat för mig". Att man ibland blev 
osams menar han berodde bl a på en hel del tid "drälldes bort". "En del 
jobbar bara 6 timmar i stället för 8 - resten pratar man bort och man 
går en stund innan". Han a nser att han i dessa situationer sade vad 
han tyckte. Yrkesstoltheten och arbetsmoralen har också enligt en av 
företagsledarna blivit sämre i dagens samhälle än tidigare. Dessutom 
tror en av företagsledarna att en viss apati infinner sig när de anställ
da ser att ett företag går dåligt. 

Att premielön infördes i AB Gran under 1980 syftade inte i första 
hand till att höja motivationen utan var snarare ett utslag av att man 
följde de principer som tillämpades i branschen. Enligt företagsledar
na torde dessutom premiedelen ha satts för lågt för att ha någon 
egentlig effekt. 

Bland de anställda talar man framförallt om de neg ativa effekterna 
av företagsledningens personliga värderin gar. Stöd åt religiösa orga
nisationer och försök att omvända en del anställda, menar man, var 
exempel på detta. Detta ledde ibland till konflikter och misstänk
samhet om att pengar som inte var synliga gick till religiösa ändamål. 
"Stöd åt religiös verksamhet är inget som AB Gran skall hålla på med 
- Gud skaffar inte fram timm er" säger en av de anställda. Dessutom 
förbehöll sig företagsledningen rätten att fatta de flesta besluten 
själva. Inställningen till de anställda var som någon uttrycker det "du 
skall vara glad att du har ett arbete och vara tyst och arbeta". En 
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annan menar att ledningens syn på medbestämmande påverkades av 
den religiösa livssynen. "Rörelsen accepterar inte MBL", berättar 
denne, var ett argument som kommit från ledn ingshåll. Dessa vär
deringar, ledde enligt en del anställda, till onödiga konflikter. Dels i det 
löpande arbetet och dels när företagsledningen vidtog åtgärder och 
fattade beslut som man informerade om först i efterhand. Exempelvis 
säger en av de anställda att man inte fick veta något om försäljningen 
av företaget förrän den var klar. 

Trots konflikterna anser några av de anställda att det fanns en "ge
menskap" och en "gemytlig stämning" inom företaget". Några menar 
också att ledningens agerande framförallt under de sista åren före 
ägarskiftet påverkades av bristen på pengar. De tta avspeglades sig 
bl a i att det tog lång tid att få skyddsproblem åtgärdade i AB Gran. 

Därutöver föranleder premielönen många synpunkter bland de an
ställda. Trots diskussioner med företagsledningen menar flera av de 
anställda att premien förblev låg. Detta berodde på att premien var 
satt för lågt och att företaget hade alltför mycket ställtider. Det 
sistnämnda förklaras av att företagets maskinpark är förhållandevis 
gammal. Premien hamnar vissa dagar i princip på noll p ga produk
tionsstopp. En del av de anställda anser att premielönen till och med 
var effektivitetsnedsättande vissa dagar. "D om dagar det jäklas ger 
man upp för då vet man ju ändå att man inte kommer över noll" 
säger en anställd. 

Övriga intressenter av mindre betydelse 

Den kommun som företaget är beläget i har, enligt en av företagsle
darna, "en njugg inställning till den befintliga industrin". Med detta 
menar han att man från kommunens sida inte gör speciellt mycket 
för att stödja industrin. Samhällets behov av statistik har företags
ledarna förståelse för, men anser att det är överdrivet. I övrigt kom
menteras varken branschorgan eller andra organisationer. 

EKONOMISK SITUATION 

Kraftiga lönsamhetssvängningar, liten effektivisering och svag 
finansiell situation 

Lönsamhetsutvecklingen hos AB Gran har påverkats av de konju nk
tursvängningar som varit inom branschen under den studerade 
perioden. Av nedanstående diagram som visar överskottsgradens ut
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veckling framgår att denna hamnade på negativa värden under bok 
slutsåren 77/78 och 81/82. I övrigt kan man o ckså av diagrammet ut
läsa att överskottsgraden varit mycket varierande. De toppnoteringar 
som företaget uppvisar under den studerade perioden är 10,4 procent 
respektive 11,1 procent (se bil 7). 

Överskottsgrad (%) 
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Diagram 6: Överskottsgrad (se även bil 7). 

Bilden av det totala kapitalets avkastning är något mer positiv. Som 
framgår av diagram 7 nedan uppvisar denna avkastning en positiv 
utveckling under de fyra senaste åren då det legat omkring 10 pro
cent. 

Avkastn tot kap (%) 
30 

20 

10 

0 
1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981782 1982/83 

År 

Diagram 7: Avkastning totalt kapital (se även bil 7). 
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Effektivitetsutvecklingen under den studerade perioden visar inte 
någon större uppgång (se diagram 8 nedan). Bokslutsåret 82/83 tyder 
visserligen på en uppgång, men det är dock svårt att utifrån ett ensta
ka år dra några slutsatser om denna uppgång. Av in tresse i detta 
sammanhang är att omsättningen per anställd ständigt ökat under 
den studerade perioden (se bil 7). Bokslutsåret 74/75 omsatte AB Gran 
244 tkr med e n arbetsstyrka på 57 personer och bokslutsåret 82/83 
596 tkr per anställd vid en arbetsstyrka på 47 personer. Den utsågad« 
volymen var, som tidigare nämnts, 20 000 kubikmeter per den 31 
augusti 1983. 
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Diagram 8: Vinst per anställd (se även bil 7). 

Den finansiella situationen, slutligen, måste betecknas som svag. Som 
framgår av nedanstående diagram, kommer likviditete n aldrig upp 
till 100 procent under den studerade perioden och soliditeten är också 
svag under flera av de studerade åren. Under 77/78 urholkades til l 
och med aktiekapitalet. 
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Likviditet (%) 
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Diagram 9: Likviditet (se även bil 7). 
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Diagram 10: Soliditet (se även bil 7). 

LEGITIMITET 

Blandad arbetstrivsel, begränsad beslutsdelaktighet och information 

De anställda relaterar delvis vad de anser sig få ut av företaget till 
företagsledningens agerande. Arbetstrivseln exempelvis beskrivs både 
i positiva och negativa termer. Den positiva sidan handlar om en ge
mytlig stämning och gemenskap och den negativa om att det, på 
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grund av timmerbristen, "in te gick att jobba trots att man ville" som 
en av de anställda uttrycker det. "Det var deprimerande" säger en 
annan av AB Grans anst ällda. I det ta sammanhang påpekas också 
den bristande anställningstrygghetens negativa inverkan på arbets-
trivseln. Som grund för denna otrygghet låg företagets besvärliga 
ekonomiska situation och den bristande tilltro man hade till företags
ledarna. Företagsledningen sammankopplas av de anställda med 
produktionskunnighet och begränsade företagsledaregenskaper. 

Bristen på inflytande och information är dock det som upplevs som 
mest negativt bland de anställda. Den begränsade beslutsdelaktighe
ten och informationen förknippas med företagsledningens gammal
modiga värderingar . 

Alltid betalt men tidskrävande affärsrelationer 

Om sitt utbyte av AB Gran som kund menar leverantörerna att de 
alltid fick betalt för sina leveranser även om en del anser att det ibland 
kunde ta tid. "Man gjorde så gott man kunde med hänsyn till före
tagets ekonomiska situation" säger en av leverantörerna. "Företags
ledarna var rejäla " säger en annan leverantör. Om orsakerna till de 
ekonomiska problemen är uppfattningarna varierande. En del häv
dar att de inte tror att det går att driva ett företag med begränsade 
ekonomiska kunskaper eller utbildning. I anslu tning till detta påpe
kas också att företagsledningen var arbetskarlar och inte affärsmän. 

I övrigt anser några av leverantörerna att relationerna var tids
krävande på grund av att leverantörerna själva var restriktiva vid 
kreditgivningen och att det kunde ta tid för AB Gran att ordna garan
tier. Även detta anses ha sin grund i AB Grans ekonomiska situation. 

Bra kvalité det mest väsentliga utbytet 

När det gäller kunderna är de flesta eniga om att det framför allt var 
den goda kvalitén som var positiv. D et fanns också någon som anser 
att företaget hade bra pris på sina varor. 

På den negativa sidan talar kunderna om leveransosäkerhet. Man 
försökte dock a lltid ställa upp från AB Grans sida menar några av 
kunderna. 
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Kvalitetskunnande och ekonomiska problem är vad kunderna 
sammankopplar detta utbyte med. Om orsa kerna till de ekonomiska 
problemen är uppfattningarna blandade. Några hävdar exempelvis 
att AB Grans företagsledare egentligen inte var affärsmän utan 
agerade utifrån andra grunder. 
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KAPITEL 7 

AB REKLAM 

AB Reklam är lokaliserat till en mindre kuststad och har 13 anställda. 
Företaget omsatte under 1985 8 mkr. Som framgått tidigare är AB 
Reklam ett tjänsteproducerande företag i reklambyråbranschen. 
Produktionen består av alla typer av marknadsföringstjänster. Före
taget avsätter en stor del av sina tjänster till större företag belägna 
utanför den egna regionen. Under senare år har en viss utökning av 
den mer lokala kundkretsen skett. Intervjustudierna genomfördes, 
som tidigare nämnts, i huvudsak under 1985 och 1986. Bokslutsana
lyserna omfattar åren 19811 o ml984. 

AB Reklam såldes under 1985 till ett större företag inom PR- och 
informationsbranschen. Företaget har trots ägarskiftet samma före
tagsledning och fungerar som en självständig enhet med resultat
ansvar gentemot moderbolaget. Av företagsledarna innehar den ene 
befattningen som VD och den andre ansvarar för den kreativa verk
samheten. En av företagets projektledare har under 1986 utnämnts 
till vice VD. 

FÖRETAGSLEDARNA 

Gemensamt för de två företagsledarna i AB Rekl am är att frihet och 
oberoende är betydelsefullt. Behovet att fritt utforma sin egen tillvaro 
influerar såväl deras livsinställningar som deras uppfattningar om 
det sociala sammanhanget. 

Påpekas skall att den ovan nämnde vice VD:n hålls utanför företags-
ledarbeskrivningen på grund av den korta tid som han verkat inom 
företaget och i sin nya roll. 

Handlingsfrihet och förverkligandet av egna intressen betydelsefullt 

Båda företagsledarna har en teoretisk utbildning utöver gymnasie
nivå. Den ene en journalistutbildning och den andre en akademisk ut
bildning med naturvetenskaplig inriktning. Båda fick sina arbetslivs
erfarenheter utanför företaget. VD:n i egenskap av journalist på en 
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stor kvällstidning och kreatören som av frilansande originalare och 
skidlärare i de österrikiska alperna.10 

Båda sätter handlingsfrihet och de egna intressena högt. För VD:n är 
arbetet i AB Reklam en möjlighet, som han uttrycker det, "att kana
lisera överskottsenergin" och a tt ha rörelsefrihet. Arbete i reklam
branschen menar han är inget statusjobb då denna bransch snarast 
betraktas som "en patraskbransch". För kreatören är arbete ett sätt 
att leva och att få hålla på med sitt f ritidsintresse, "satt jag inte här 
skulle jag sitta någon annanstans och h ålla på med samma sak". 
Jobbet på en reklambyrå är dock i viss mån begränsande ur personlig 
synvinkel, då det reducerar möjligheterna att hålla på med lit e mer 
udda saker och även innebär att många människor är inblandade, 
anser kreatören. 

Liknande uppfattningar går igen i företagsledarnas sätt att se på lev
nadsstandard och pengar. Den ene talar om att pengar främst varit 
ett medel för att uppnå de behov som varit aktuella för dagen. God 
levnadsstandard "är ju a tt ha det man behöver p lus någon leksak" 
säger han. I övrigt menar han att han aldrig haft några pengar utan 
till och med under vissa perioder fått låna pengar för att leva. Den 
andre företagsledaren anser att pengar är nödvändiga för handlings
frihet. För det behöver man inte mycket, utan det gäller att begränsa 
de fasta kostnaderna och undvika att skaffa sig grejor som gör att 
man blir fast i tillvaron, menar han. 

I övrigt säger sig den ene av dessa företagsledare ha en hobby som be
tyder mycket. Han menar att han gärna skulle kunna arbeta mindre 
och ägna sig mer åt denna verksamhet. Om relationerna till andra 
människor har de två företagsledarna helt olika uppfattningar. Den 
ene har alltid, som han själv uttrycker det varit en kontroversiell per
son, även om han i dag anser sig ha tonat ned detta. Han säger "jag 
hade ju ett behov för ett antal år sedan att stå på stadens gator och 
torg och tala om att jag var bäst". I övrigt säger han om sina relationer 
till andra människor "jag förutsätter att alla är goda tills dess de visat 
på motsatsen". Den andre vill helst begränsa sina relationer och 
menar att "jag har aldrig varit intresserad av större folksamlingar 
där man pratar luft". 

10 Originalare är de personer inom en reklambyrå som "klipper och klistrar", dvs 
de som utför exempelvis monteringsarbetet med en annons. 
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Sverige ett bra land med förmyndarfasoner 

Vad gäller synen på det sociala sammanhanget dvs människoupp
fattningen och synen på natur och samhälle, föranleder det svenska 
samhället många olika kommentarer. Båda ger uttryck för ett poli
tikerförakt och anser att resultatet av politikernas arbete bl a är att 
människor pacificeras och samhället institutionaliseras. Den ene 
företagsledaren menar också a tt skattesystemet avgör hur männi
skor skall jobba och leder t ill att duktiga människor lämnar landet. 
Sverige är ett bra land att leva i, exempelvis med hänsyn till den vård 
man kan få om man blir sjuk, anser den andre. 

I övrigt menar båda att arbetsmoral är något som är inbyggt i män
niskan, antingen av genetiska skäl eller på grund av den svenska kul
turen. En anställd med god arbets moral anser VD:n är "e n som inte 
stjäl tid från företaget" utan arbetar den tid man skall. I synen på 
miljöförstöringen är den gemensamma uppfattningen att denna är 
ett allvarligt hot även om de inte är deras sak att ändra på detta. Det 
man kan göra, säger den ene företagsledaren, är att själv undvika att 
använda exempelvis miljöfarliga produkter. Att låta bli att göra re
klam för vissa produkter är dock ingen väg att gå, anser han. Om AB 
Reklam låter bli att göra reklam för vissa produkter så gör någon 
annan denna reklam i stället. 

HISTORIEN 

Historien som den berättas av företagsledarna handlar i första hand 
om ägarskiften och om snabba verksamhetsförändringar. Inom lop
pet av 10 år har AB Reklam haft fyra olika ägarkonstellationer och 
gått från tidningsproducent till marknadsföringsbyrå. Ägarföränd
ringarna har enligt företagsledarna framförallt föranletts av likvidi
tetsproblem och verksamhetsförändringarna av oräddhet och till
fälligheter. 

Bland intressenterna är det få som kommenterar AB Reklams 
historia. Här skall man komma ihåg att AB Reklam enbart hade 
fungerat som reklambyrå under cirka fem år när denna studie ge
nomfördes. Dessutom är det i regel en stor omsättning av såväl an
ställda som kunder och leverantörer inom denna bransch. 
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Likviditetsproblem som grund för ägarskiften 

Embryot till dagens AB Reklam startades 1975 av den nuvarande 
VD:n och en i företaget icke längre aktiv fotograf. 

Inga ägarförändringar kom att ske förrän i början av 80-talet. Före
taget var vid denna tidpunkt i stark expansion på reklamsidan 
samtidigt som det förelåg problem för den ursprungliga verksam
hetsgrenen i form av bristande lönsamhet. I syfte att förbättra den 
likvida situationen förändrades därför, enligt en av företagsledarna, 
ägarstrukturen under 1980. Utöver den nuvarande VD.n kom ägar
gruppen från denna tidpunkt att bestå av ytterligare tre personer. 
Alla med varierande bakgrund och med olika uppgifter inom före
taget. Fördelningen av ägandet mellan VD:n och de övriga ägarna var 
70 respektive 30 procent av aktierna. 

Det friska ägarkapitalet var dock, enligt en av företagsledarna, ingen 
lösning på de likvida problemen . Trots ägarförändr ingarna fortsatte 
den likvida situationen att vara besvärlig. Bl a för att rädda privat
ekonomin såldes därför AB Reklam under senare delen av 1985 till ett 
större informations- och PR-fö retag. I detta sammanhang kan näm
nas att två av minoritetsägarna redan tidigare hade sålt tillbaka sina 
andelar i AB Reklam till VD:n . En av företagsledarna motiverar den 
ene minoritetsägarens utträde med a tt säga "han trivdes nog inte 
riktigt här - han ville nog ha en lugnare tillvaro". 

I samband med den sista ägarförändringen skrevs en återköpklausul 
där de gamla ägarna under vissa villkor kunde köpa tillb aka före
taget. 

Verksamhetsförändringar ett resultat av oräddhet och tillfälligheter 

Upprinnelsen till AB Reklam var ett fritidsintresse berättar VD:n. 
Han säger "jag ville ju hå lla fast vid mitt fritidsintresse och då var 
man ju tvungen att ordna någon verksamhet". Med det motivet star
tades en specialtidning med inriktning på detta fritidsintresse. I syfte 
att dra in pengar till tidningen upparbetade han därför ett stort kon
taktnät bestående av som han uttrycker det, "både kända och okända 
personer. Allt från marknadschefer till personer med kontakter inom 
det svenska hovet kom att ingå i mitt kontaktnät" säger han. Före
tagets kunder på annonssidan kom därför till stor del att bestå av ett 
antal stora företag och organisationer utspridda över hela landet. Re
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dan vid denna tidpunkt pågick samarbete med kreatören som seder
mera til lsammans med VD:n skulle komma att utgöra den stomme 
kring vilken reklamverksamheten utvecklades. 

Nästa fas i företagets utveckling kom i slutet av 70-talet då företagets 
VD, som han uttrycker det, "blev m ed reklambyrå". Detta var enligt 
företagsledaren resultatet av VD:ns provokativa diskussioner med 
framförallt en stor statlig annonsköpande organisation. Dessa dis
kussioner resulterade i att informationschefen för denna organisation 
till sist sade "gör det bättre själv" och menade då den aktuella organi
sationens marknadsföring. "Sagt och g jort" - företagets verksamhet 
utvidgades till att även omfatta marknadsföring säger VD:n. I nära 
anslutning till denna händelse engagerades kreatören på heltid i före
tagets verksamhet. 

"Detta var dock bara börj an" säger VD:n. En kort tid efter att AB 
Reklam engagerats av den stora statliga organisationen fick man 
också ett av de stora bensinbolagen och en landsomfattande butiks
kedja som kunder. Även detta byggde på de personliga kontakter som 
företagsledaren upparbetat genom tidningsverksamheten. "Företa
gets expansion var explosionsartad" säg er en av företagsledarna. 
Detta avspeglade sig också på personalsidan. "Inom loppet av ett halv
år" säger VD:n, "utökades antalet sysselsatta inom företaget från två 
till åtta". 

Under en kortare tid i början av 80-talet drevs reklam- och tidni ngs
verksamheten parallellt. VD:n ville trots lönsamhetsproblemen för
söka fortsätta utgivningen av tidningen. E n av de anställa uttrycker 
det så att "det var svårt för det var ju X:s skötebarn". En miljonsats
ning med skärpta likviditetsproblem som följd gjordes därfö r innan 
tidningen slutligen lades ned under 1981. 

I dag menar företagsledarna att verksamhetsinriktningen ser 
annorlunda ut än vid starten. Mer rena marknadsföringsuppdrag 
och mindre annon sproduktion. Motivet till detta, menar den ene, är 
att i dag väljer man vad man vill göra. Från början var man så 
okunnig att man inte förstod vad det innebar att sköta den löpande 
annonseringen åt ett större företag, vilket också har varit av betydelse 
för företagets personalstruktur berättar företagsledarna. Från att i 
början av 1 983 ha haft ett stort antal anställda på orginalsidan har 
man reducerat anta let originalare och utvidgat på projektledar- och 
Art Directorsidan.11 

11 En Art Director svarar för arbetets kreativa utformning. 
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VERKSAMHETEN 

När företagsledarna i AB Reklam talar om verksamheten är det 
företagets villkor som gäller. Oavsett om det handlar om tjänstepro
duktionen, kontroverser med kunder eller verksamhetsutveckling, 
hanteras problemen enligt företagsledarna på företagets egna villkor. 
Den ene företagsledaren säger om den andre "han är en tävlings
människa och han har alltid handlat i besvärliga situationer". Den 
långvariga likviditetskrisen är fortfarande kännbar men hanteras 
även den i mångt och mycket på företagets villkor. 

Från intressenternas sida ges en likartad bild även om man inte alla 
gånger är tillfreds med AB Reklams agerande. 

Pengarna och de goda idéerna viktiga i tjänsteproduktionen 

Vikten av att arbetet går snabbt och att företaget kommer upp i en 
hög debiteringsbar procent är något som betonas. "Ingenting är omöj
ligt" menar VD:n "vi måste ha en debiteringsbar tid på 74 procent". En 
arbetsdag består av 32 kvartar och de skall också vara debiterade an
ser han. Själv visar han på en debiteringsprocent som ligger betydligt 
högre än 74 procent under vissa perioder. Det är också viktigt, menar 
han, att göra klart för kunden att det är dessa principer som gäller. 
Han säger "ringer du mig som kund och vi pratar 11 sekunder så har 
det kostat dig en kvart". Den genomsnittligt utdebiterade tiden for 
hela företaget uppskattas av kreatören ti ll omkring 60 procent. Vi 
måste ha hög debiteringsbar tid for at t klara kraven från moder
bolaget på 100 tkr per anställd och år anser VD:n. Före ägarski ftet 
gällde det framförallt att få in pengar för dagen anser en av företags
ledarna. 

Prioriteringen av den debiteringsbara tiden eller av att pengar kom
mer in, har också enligt den ene företagsledaren inverkat på den typ 
av arbeten som AB Reklam åtagit sig. Företaget har många gånger 
jobbat med kunder vars kampanjer omfattat en stor del annonspro
duktion. Utrymmet for "finsnickeri", som han uttrycker det, och att 
göra verkligt bra jobb är litet när man arbetar med denna typ av re
klamproduktion. Om kun dernas möjligheter att uppskatta det så 
kallade finsnickeriet är meningarna delade mellan de två företags
ledarna. 
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Bland de anställda talar man också om den betydelse som den debite
ringsbara tiden har. Någon säger att VD:n "är siffertokig En annan 
menar att de så kallade månadsmöten upptas av sifferexercis om 
enskilda personers utdebiterade tid. En del av de anställda tar detta 
som ett uttryck för att det är viktigt att snabbt få in pengar i AB 
Reklam. Om arbetets utförande säger en del att man inte alltid kan 
lägga ned den tid man skulle önska på e tt arbete och genomföra ett 
projekt på det sätt man själv önskar. Andra känner oro för att att de 
inte skall kunna uppfylla debiteringskraven. 

Framförallt talar kreatören om att själva idén är det väsentligaste vid 
reklamproduktion. Han menar att han eftersträvar "att skapa djärva 
och roliga idéer som kunden tycker är fiffiga". "Det är de som kunden 
betalar för" anser han. För att kunna göra detta krävs faktainsamling 
och att man som reklamskapare s ätter sig in i kundens situation. 
Faktainsamlingen kan avse information om det ak tuella företaget i 
sig, deras tidigare reklamproduktion, marknad, konkurrenternas 
reklam etc. För att göra riktigt bra jobb menar dock kreatören att det 
sk "finsnickeriet" måste till. En förutsättning för detta är i sin tur att 
AB Reklam gör så bra reklam att de får ti llgång till kunder som är 
villiga att betala för detta, anser han. 

Bland kunderna ta lar man om "bra idéer", "originella idéer", "ok on
ventionella problemlösningar" etc. En del avser då både de sätt på vil
ket AB Reklam inform erar sig om problemområdet och de lösningar 
som företaget kommer med. Exempelvis säger en av kunderna "man 
informerar sig om problemet både via oss och via bakvägar". Ett 
exempel på en okonventionell och originell idé var, enligt en kund, att 
"låta ett landsortshotell brösta sig i Expressen". Andra säger att "dom 
vinklar sakerna på helt nya sätt" eller "dom kommer med idéer som 
vi aldrig kunnat komma på själva". Även bland AB Reklams leveran
törer är det en del som talar om kreativa lösningar. 

På den rent produktionstekniska sidan anser företagsledarna att det 
finns mycket att göra. Här behövs framförallt investeringar i data
teknisk utrustning. 

Verksamhetsutveckling - en fråga om att bli störst och bäst 

Med vår personella laguppställning och erfarenhet av stora konton 
har vi förutsättningar att bli störst och bäst anser en av företags
ledarna. En av de anställda uttrycker det så att "vi skall bli något som 
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denna stad aldrig tidigare skådat". Med stora konton avses belopps-
mässigt stora uppdrag, vanligen från stora företag. 

Mer konkret, säger en av företagsledarna, innebär detta på kund
sidan att man arbetar för att bygga upp samarbete med kunder som 
köper marknadsföringstjänster i vid bemärkelse, snarare än reklam i 
form av annonser och broschyrer. Indirekt medför detta också att 
man eftersträvar en kundstruktur bestående av företag och organi
sationer som inte är alltför små. "Mannen med Tempo-kassen göre 
sig icke besvär" är en uppfattning som framförs av den ene företags
ledaren. 

På personalsidan försöker AB Reklam utveckla verksamheten ge
nom att öka antalet projektledare. Under det senaste året har dessa 
utökats från två till fyra. Idén bakom detta är, att finns det bara 
projektledare så kommer de att dra in arbete till byrån berättar en av 
företagsledarna. Några av de anställda är tveksamma inför denna 
strategi. "Man kan ju inte bara anställa folk" menar någon. 

I övrigt, anser en av företagsledarna, försöker man utveckla verk
samheten genom att stabilisera dess ekonomi. Från början menar 
VD:n att "det var mer Sturm und Drang över det hela". Man lade då 
ner större resurser på egna reklamjippon, tävlingar, representation 
etc. I dag begränsas denna typ av aktiviteter menar han. I stället för
söker man, utöver att klara de löpande betalningarna, använda före
tagets resurser för att utveckla exempelvis faktureringsrutinerna. 
Bland intressenterna är det dock en del som fortfarande har bilden av 
att det, för att använda VDrns egna ord, är lite "Sturm und Drang över 
det hela". 

Debiteringsprocenten och intuitionen viktiga styrinstrument 

Den formella organisationen i AB Reklam är hierarkisk till sin ka
raktär. Utöver styrelse och VD finns det tre funktionschefer. Krea-
tören går under benämningen kreativ chef och chef för ateljén och 
har en Art Director och två originalare som underställda. Copy Direc-
torn svarar för skrivverksamheten och hade vid tidpunkten för 
denna studie inga underställda. Vice VD:n är chef för affärer och 
kunder och har projektledarna som sina underställda. Ekonomiper
sonal och sekreterare har på organisationschemat en stabsfunktion. 

Mer konkret innebär denna organisation enl igt VD:n att han svarar 
för "kundraggning", att pengar kommer in, att leverantörerna får 



150 

betalt samt för två av företagets stora konton, men att han helst 
arbetar med att sälja in projekt hos kunderna. I anslu tning till detta 
säger VD:n "jag är egentligen den early innovatorn och tar helst inte 
på mig administrativa uppgifter". Orsaken till at t han tagit hand om 
VD:skapet är att den VD som varit anställd under några år sade upp 
sig 1984. Kreatören ansvarar för ateljé och produktion. 

Företagsledarna talar dessutom om en slags ömsesidig respekt för 
varandra. Kreatören respekterar VD:ns förmåga att ordna ramarna 
och/eller förutsättningarna för arbetets utförande och VD:n respekte
rar kreatörens förmåga att ge ramarna e tt kreativt innehåll. Exem
pelvis säger kreatören om upprinnelsen till samarbetet mellan de två 
ägarna "Jag visste att X som den inblandade person han var skulle ge 
mig möjlighet att få erfarenhet av större sammanha ng". VD:ns utlå
tande om kreatören är att "han är en världsartist". Till följd av detta 
utövar de båda företagsledarna inflytande över varandras ansvars
områden. Kreatören säger dock att VD:n är så stark att "skall man 
vara med och leka på X:s går d får man göra det på hans villkor". En 
av de anställda sammanfattar det så att "X lyssnar på kreatören men 
om han har fått för sig något så gör han det". 

För projektledarna gäller enligt företagsledarna att de i stort sett 
själva ansvarar för sina kunder och har eget resultatansvar. Trots 
detta menar VD:n att han håller "generalkontroll" även över den 
löpande verksamheten. Detta sker dels genom sammanställningarna 
över utdebiterad tid eller debiteringsprocenten och dels genom att gå 
in och kontrollera att "allting debiteras ut på kund" om han tycker att 
detta behövs. Resultat- och försäljningsbudgets upprättas också för 
varje år. Debiteringsprocenten för varje person diskuteras regelbun
det på så kallade månadsmöten. Ett proble m, menar dock den ene av 
företagsledarna, är att hålla kontroll på tillä gg och ändringar i sam
band med ett projekts genomförande. Förbiseende av detta kan leda 
till att man förlorar på ett jobb. 

Företagsledarna ta lar vidare om betydelsen av känslan. Man anser 
att den är viktig i denna bransch. Exempelvis säger AB Rekla m i sin 
presentationsbroschyr att "vi är tretton tänkande oc h kännande indi
vider". För styrningen av verksamheten innebär detta i vissa situa
tioner att det är intuition snarare än fakta som avgör. Personalrek
ryteringen är ett exempel på e n situation där intuitionen är viktig, 
menar företagsledarna. Rekrytering sker via information från kun
der och bekanta och många gånger har den anställde en personlig 
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relation till företagsledningen före anställningen. Här menar en av 
företagsledarna att man till och med kan tänka sig att skräddarsy ett 
jobb åt någon om så behövs. "En klippare skall gripas i flykten" säger 
en av företagsledarna. Grunden för dess a rekryteringsprinciper är 
"att det inte är utbildningen utan det rörliga intellektet och den sam
lade erfarenheten som avgör om man är en bra reklammakare" 
säger han. Företagets anställda har varierande utbildningar och 
erfarenheter. Exempelvis tandläkare, språklärare och journalist. 

Ett gemensamt drag för många av de anställda inom AB Reklam är 
att man ser sig själva som små företag i företaget snarare än som 
anställda. Det är få som talar om styrning. Samtidigt uttrycker sig 
någon så att "man bestäm mer utan att bestämma". Någon annan 
säger att "det är slumpen som gör om VD:n lägger sig i". I stället talar 
en del om bristande planering. Någon säger "Det går på känsla och 
intuition". En annan uttrycker det så att "X styr med hjärtat". En del 
efterfrågar därför en klarare inriktning av företagets verksamhet 
och en bättre övergripande planering. Någon menar att den bristande 
planeringen bl a visar sig i att tillgången på jobb under vissa perioder 
är dålig. Några andra menar att personalrekryteringen går för 
mycket på känsla och intuition, och att AB Reklam därför har för lite 
specialutbildade personer. 

Liknande uppfattningar märks också bland några av leverantörerna. 
Någon uttrycker det så att "samarbetet med AB Reklam är rörigt för 
dom har för lite "branschfolk". 

Personliga relationer och kaxighet i kundkontakterna 

"Personkemin" menar VD:n "är inträdesbiljetten i en ny kund
relation". Utöver detta anser han också att personliga relationer un
derlättar samarbetet med en kund. Det är viktigt att känna för var
andra om man ska ll jobba ihop "f ör då har man samma värderingar 
och då fungerar samarbetet bra" säger kreatören. Privat umgänge 
med kunderna är därför inte ovanligt i AB Reklam. Till följd av detta 
menar företagsledarna också att det händer att avtal sägs upp med 
ett kundföretag om det byter marknadsledning. 

Om upprinnelsen till flera av kundkontakterna menar dock företags
ledarna, att det många gånger är tillfälligheter som avgör. "Antingen 
är det någon som hört talas om oss och ber oss tävla med ett antal 
byråer eller så är det vi som hört att man inte är nöjda med sin byrå 
och tar kontakt" säger de ene av företagsledarna. Den andre säger 
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"Kunden köper vår kompetens och erfarenhet - ingen slump att dom 
kommer till oss - vi är ju så bra". 

En liknande bild ges av AB Reklams kunder. De flesta pratar om per
sonliga eller privata relationer. Motiven till att kunderna sökt sig till 
AB Reklam varierar. En del talar om referenser. Andra om byråns 
erfarenheter. Och några om privata relationer till någon inom byrån. 

Utöver detta säger VD:n "Vi är respektlösa gränsande till kaxighet" i 
våra relationer till kunderna. Med detta menar han bl a att inga 
problemställningar är för svåra och att inga projekt är för stora för att 
man skall åta sig dem. Man känner sig aldrig på förhand slagen, 
anser han. Dessutom menar företagsledarna att man alltid markerar 
att man tar bra betalt och inte gör spekulationsjobb samt att företagets 
jobb kan mätas i kronor och ören. Att man inte gör spekulationsjobb 
innebär att man tar betalt för upprättade förslag. Som exempel på 
avkastningsrelateringen menar VD:n att man kan uppskatta hur 
mycket en marknadsandel kommer a tt öka t ill följd av en reklam
kampanj. 

Kundernas sätt att uppfatta denna kaxighet sammanfattas på ett bra 
sätt av en av dem. Han säger "vad man tycker om företaget beror på 
vad man tycker om X och an tingen älskar man eller också hatar 
man honom". Detta belyses också av de varierande omdömen som 
gjordes av kunderna. En säger "X är varm och har självförtroende" 
medan en annan hävdar "han är arrogant och an ser sig vara bäst". 
Att AB Reklam som man själva säger "tar bra betalt uppfattas också 
av kunderna. Någon uttrycker det så att "Man får ej snacka skit -
varje kvart kostar". En annan menar att dom fått känna av att 
företaget tar bra betalt "när smekmånaden var över". 

I de tta sammanhang kan nämnas att i nära nog alla de tillfrågade 
kundföretagen framstod VD:n som en centralfigur trots att han bara 
var projektledare för e tt fåtal av företagen. Det är också en del av 
kunderna som talar om att man sett effekter av AB Reklams mark
nadsföringsinsatser. Dessa effekter beskrivs vanligen i termer av o m
sättningsökningar. 

Förutom den allmän na kaxigheten säger också VD:n "V i är väldigt 
kompromisslösa vid starten av ett samarbete, vi ger i dag inte ett lill
finger utan markerar - dom har vänt sig till oss för att köpa den kom
petens vi har och då är det den som råder, det är vi som avgör och det 
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är lite take it or leave it". Kreatören menar att en förutsättning för att 
man skall kunna göra e tt bra jobb är att man har kundernas för
troende. Kunderna bör ha den inställningen att AB Reklam är en byrå 
som vill göra ett bra jobb och inte bara "roffa åt sig pengar". Att kun
derna ibland har den sistnämnda inställningen kan, menar han, bero 
på dåliga erfarenheter men också på att de är dåliga reklamköpare. 
De är inte villiga att betala, ostrukturerade och ogenomtänkta anser 
han. I ans lutning till detta säger framförallt den ene företagsledaren 
"Vi är bra på att skapa kontakter men dåliga på att komma till 
avslut". Orsakerna till detta är han oklar över, men menar att det 
många gånger kan bero på att förslaget varit för dyrt eller att kunden 
inte förstått budskapet. 

Bland de anställda är det också en del som talar om att företaget är 
bättre på att skapa kontakter än på att "ro projekten iland" som någon 
uttrycker det. En del anser att detta beror på att man ibland arbeta r 
med projektförslagen mer utifrån egna utgångspunkter än med 
notan för ögonen. Positiva effekter av de tta är att en del förslag "tas 
emot med applåd er" av kunderna, negativt är att prospekten ibland 
"skjuter över målet" vad gäller pris och omfattning. Ibland kan det 
sistnämnda till och med leda till konflikter, anser några av de 
anställda. När vi misslyckas bör det till en analys, menar vissa av de 
anställda. Andra imponeras a v VD:ns förmåga att skapa kontakter 
och initiera projekt. "Han räds inte djävulen och kan ta på sig vad som 
helst och lyckas med det" säger en av de anställda. En annan säger "X 
har stor styrka när det gäller att initiera jobb". Och en tredje menar 
att "X är otroligt duktig på att sälja in projekt". 

Kostnadsramarna har också flera av kunderna synpunkter på. En 
kund uttrycker det så att "AB Reklam låter fantasin skena ivä^" så att 
åtgärdsförslagen ligger långt över det kostnadstak man tänkt sig. 
Dessutom hävdar en del att utförandet blir dyrare än beräknat. 
Kunderna anser då att AB Reklam inte är tillräckligt bra på att infor
mera om orsakerna till fördyringarna. I sådana fall kan fakturorna 
bli direkta orsaker till konflikter. 

Högt i tak, ,fpeppingff och konflikter om lönesättning och policy 

Om relationerna till de anställda säger den ene av företagsledarna att 
det är "högt i tak" och att "vi slåss och gråter och skäller ihop". Att det 
är högt i tak tar sig uttryck i att alla har rätt att högt tycka och tänka 
vad de vill och komma med synpunkter. Trots detta menar VD:n att 
"jag markerar ju också om jag tycker att det drar iväg - då sätter jag 
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stopp och då får det bli så och då får man säga vad man vill". Han 
anser att han i många situationer på grund av sin erfarenhet "vet 
bäst". MBL -fÖrhandlingar i traditonell bemärkelse förekommer inte 
inom företaget och information om resultatläge sker när företagsled
ningen anser att det finns anledning att göra detta. I övrigt talar båda 
företagsledarna om att motivationen inom företaget är bra. "De flesta 
jobbar av glädje", även om man ibland jobbar mer eller mindre inten
sivt, säger den ene. Arbetets karaktär är i sig stimulerande tror VD:n, 
men "pepping", som han uttrycker det, är också viktigt för att hålla 
motivationen uppe. 

Bland de anställda talar många också om att "det är högt i tak" samt 
att ledningen är bra på att "lyssna på goda rå d". Ytterst menar dock 
många att det är VD:n som bestämmer. En av de anställda beskriver 
det så att "han slår näven i bordet och kör över men är aldrig omöjlig". 
En annan säger "X har pondus när han pekar och säger - Du har fel". 
Från situation till situation beskriver flera av de anställda relationer
na mellan företagsledning och anställda längs hela skalan från demo
krati till diktatur. Man talar dessutom om att bråken ibland kan vara 
"häftiga". Om företagets ekonomiska läge är det flera som känner sig 
osäkra och dåligt informerade. 

Flera av de anställda talar också om k änslomässighet och om att 
företagsledningen är entusiasmerande. Känslomässigheten tar sig 
enligt många uttryck i att VD:n är "snäll", "gen erös" och stöder de 
anställda utåt. Någon säger "inställningen är att vi är proffsiga och 
kan vår sak och behöver inte ta emot skit". En annan säger "X låter 
sig aldrig trampas på - han är ett starkt stöd utåt". Generositeten av
speglar sig i löner och andra förmå ner menar några av de anställd a. 
Många av de anställda anser också att företagsledningen är "entu
siasmerande", "inspirerande" och "uppmuntrande". En av de anställda 
säger "det roliga med att umgås med X är hans sätt att hantera olika 
situationer som jag som person aldrig skulle drömma om att gå in i 
samtidigt som jag kanske kommer ut med kunskap som jag kan ha 
nytta av". I övrigt talar de flesta om att "jobbet är roligt", som någon 
uttrycker det. Vissa anser dock att det går tungt när tillgången på jobb 
är dålig. 

Lönesättningen inom AB Reklam är, enligt företagsledarna, indivi
duell och sker efter principen a tt oersättliga personer och personer 
med mer a nsvar skall ha högre lön än andra. Ibland k an det också 
vara ålder och tidigare erfarenhet som avgör. Allmänt gäller att löne
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nivån i form av lön och andra förmåner är högre i AB Reklam än i de 
andra byråerna på orten, hävdar företagsledarna. Något som anses 
vara nödvändigt. "Löneläg et är mellan professor och statsminist er" 
säger VD:n. Den höga lönen erhålls först efter en provanställning 
säger den ene av företagsledarna. Företagsledarna berättar också om 
kontroverser till följd av den differentierade lönesättningen. Deras 
uppfattningar om hur dessa problem bör hanteras är dock olika. Den 
ene anser att lönen är var och ens ensak, medan den andre hävdar att 
en jämn lönesättning underlättar samarbetet inom byrån. 

Bland de anställda som är mot den individuella lönesättningen talar 
man om att de orättvisa lönesättningprinciperna leder till konflikter. 
"Lönesättningen sker på oklara och känslomässiga grunder" menar 
någon. Man anser också att det är orättvist att vissa skall ha lägre lön 
än andra trots att de har samma arbetsuppgifter. Av dessa uppfattas 
också lönesättningen som en markering av att de som får lägre lön än 
andra är mindre värda. Mot lönens absoluta storlek är det ingen av de 
anställda som har något att invända. Här är man i stort sett eniga om 
att den är hög. Några anser att de aldrig skulle kunna få så hög lön på 
något annat ställe. Lönen är et t av motiven till att de arbetar i AB 
Reklam. 

I övrigt är det också en del av de anställda som talar om konflikter till 
följd av "företagets affärsmetoder", som någon uttrycker det. I denna 
fråga är företaget uppdelat i två läger. E tt som är mot och ett som 
förhåller sig ganska passivt. De som är mot anser att utdebiteringen 
på kunder och arbetets genomförande ibland borde ske på ett annor
lunda sätt. Exempelvis bör man hela tiden hålla kunder informerade 
om fördyringar för att undvika konflikter och misstänksamhet. Dess
utom är man oeniga om principerna för utdebiteringar. Exem pelvis 
ifrågasätter en del i vad mån VD:ns tid skall debiteras på vissa projekt. 
Utöver att man bråkar om d etta, menar några av de anställda att 
man ibland gör som man själv tycker. Från företagsledningens sida 
menar man att det är erfarenheter och kunskaper i form av tid som 
företaget säljer och att kunderna därför måste betala för all tid som 
läggs ned på ett projekt. 

Bland de anställda i AB Reklam talas dock inte bara om konflikter om 
lönesättning och policy. En del av de anställda anser sig ha samarbets-
problem och konflikter med någon eller några av de övriga anställda. 
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Krav på bra och snabba jobb från leverantörerna 

Den ene av företagsledarna beskriver företagets leverantörsstruktur 
så att företagets leverantörer finns både i när- och fjärrområdet. 
Dessutom ser man sig ständigt om efter nya. Viktiga leverantörer för 
företaget är exempelvis tryckerier och fotografer. 

Agerandet gentemot leverantörerna, anser företagsledningen, ka
raktäriseras framförallt av att man ställer krav på bra jobb i rätt tid. 
"Det spelar mindre roll vad det kostar" säger en av företagsledarna. 
När det gäller leverantörerna anser företagsledarna också att de har 
vissa möjligheter att ställa krav, då det föreligger en viss över-
etablering inom vissa delar av leverantörskåren. 

I övrigt anser företagsledarna att leverantörerna tillhör den grupp av 
intressenter som framförallt fått känna av effekterna av den likvida 
situationen. "Men", menar VD:n, "dom har ställt upp, någonstans har 
dom litat på oss". 

Rent allmänt gäller från leverantörernas sida att många säger sig ha 
samarbetat med företaget under en förhållandevis kort period, van
ligen två år eller mindre. Dessutom har det under denna tidsperiod i 
regel varit stora variationer i arbetets kontinuitet. 

I övrigt talar leverantörerna framfö rallt om krav på snabba leveran
ser. En av leverantörerna beskriver det så att AB Reklam "beh över 
alltid grejorna på störten". En annan säger "tidspress med jobbe n" 
men påpekar samtidigt att krav på snabba leveranser är något som 
utmärker reklambyråer i största allmänhet. 

Därutöver talar en del av leverantörena om AB Reklam som "härliga 
människor", "positiva människor", medan några andra använder be
teckningen "amatörmässiga köpare". Om det sistnämnda säger 
någon att en del av personalen till följd av sin korta tid inom reklam
branschen är okunnig och in te vet om de "diskuterar ä pplen eller 
päron". Andra talar om "ofårdiga original" och "oklara beställningar". 

Till sist talar också många av leverantörerna om svårigheterna med 
betalningarna. Men de flesta är också eniga om att AB Reklam be
talar när de kan, även om det tar tid. En viss avvaktan märks dock 
hos några av leverantörerna. En uttrycker det så att "man ligger inte 
på för att få jobb åt företaget". 
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Bankförhindelserna de enda övriga relationerna 

Om bankförbindelserna säger företagsledaren att de till för ett år 
sedan byggt på personliga relationer. "Personliga relationer" och 
"öppen information", anser han, har gjort att AB Reklam kunnat gå 
hand i hand med finansiären och lotsa sig fram i den likvida krisen. I 
dag har företaget bytt bankkontakt och dessutom fått bättre villkor än 
i den gamla banken. Intresset från denna banks sida anser företags
ledarna baserar sig på att man inte har någon marknadsföringsbyrå 
bland sina kunder. I dag menar, VD:n, behöve r man inte göra något 
annat för att vara en bra kund än att ha en massa pengar i omlopp. 

Man säger sig, från företagsledningens sida, vara ointresserad när 
det gäller övriga intressenter eller av omgivningen i övrigt. Yttre 
miljöproblem anser man sig inte förorsaka och branschorganisa
tioner är man bara medlem i. Vad gäller samhället och olika sam
hälleliga organ i övrigt, har man inga kontakter. 

EKONOMISK SITUATION 

Lönsamhet, marginella effektivitetsförbättringar och svag finansiell 
situation 

Lönsamhetsutvecklingen i AB Reklam har, som framgår av nedans
tående diagram över överskottsgraden, hållit sig ganska konstant 
mellan 5 och 6 procent under de tre första analysåren. För det sista 
analysåret har den dock nära nog fördubblats. I detta sammanhang 
är det viktigt att notera att AB Reklam under de aktuella analysåren, 
utöver traditionella avskrivningar på sina anläggningstillgångar, 
också avskrivit organisationskostnader på drygt 182 tkr per år. Om 
dessa inte funnits skulle naturligtvis överskottsgraden ha varit högre. 
För 1984 års resultat gäller dessutom att det i detta finns inbakat en 
ersättning på 500 tkr som företaget fått ut vid en tvist om en upphovs
mannarätt med en av sina före detta kunder. Detta torde delvis 
kunna förklara den kraftiga uppgången av överskottsgraden under 
1984. 
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Diagram 11: Överskottsgrad (se även bil 8). 

Bilden av lönsamhetsutvecklingen förändras inte i någon större ut
sträckning om man, som i diagram 12, nedan studerar d et totala ka
pitalets avkastning. Denna avkastning har legat ganska konstant på 
omkring 9 procent under de studerade åren. 
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Diagram 12: Avkastning totalt kapital (se även bil 8). 

Effektivitetsutvecklingen, i termer av vinst per anställd, har varit 
marginell under den aktuella fyraårsperioden. Det är främst det sista 
året som visar en uppgång ( se diagram 13). Här skall man dock hålla 
i minnet att man inte kan förvänta sig lika stora effektivitetsförbätt
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ringar i ett tjänsteproducerande företag som i ett tillverkande företag. 
Maskiner kan ju inte ersätta människor i samma utsträckning som 
de gjort inom tillverkande företag under de senaste decennierna. Ser 
man på omsättningen per anställd, förstärks dock bilden av att effek-
tiviseringen varit begränsad under den studerade perioden (se bil 8). 
1980/81 omsattes 580 tkr per anställd och vid slutet av 1984 var AB 
Reklam uppe i 526 tkr per anställd. I detta sammanhang skulle na
turligtvis den debiteringsbara tidens utveckling för den aktuella pe
rioden vara av int resse men som tidigare påpekats fanns inte sådan 
statistik att tillgå. Påpekas skall också, vad gäller AB Reklams effek
tivitetsutveckling, att detta företag hade ganska många nyanställda. 
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Diagram 13: Vinst per anställd (se även bil 8). 

Kompletteras slutligen bilden av den ekonomiska situationen med lik
viditets- och soliditetsutvecklingen, kan man av diagrammen nedan 
se att åtminstone soliditeten varit besvärlig. Även om en soliditet på 40 
procent inte torde vara nödvändig i den tjänsteproducerande bran
schen får en soliditet på som högst 13,7 procent anses vara ganska be
gränsad i den mån företaget skulle drabbas av nedgångar. För likvi-
diteteten, i traditionella mått mätt, gäller att denna tycks ha kommit 
upp på en acceptabel nivå under de två sista åren. Frågan är dock om 
en likviditet på 100 procent kan anses vara helt tillfredsställande för 
ett företag i denna bransch. Som framgår av bilaga 7, utgör de främ
mande tjänsterna en ganska stor andel av försäljningssumman. Un
derleverantörerna betalas många gånger långt före kundernas betal
ningar flyter in, vilket medför att en marknadsföringsbyrå har stora 
behov av en god likviditet. Vi får doc k anledning att återkomma till 
dessa mått i samband med redovisningen av den utvecklade teorin. 
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Diagram 14: Likviditet (se även bil 8). 
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Diagram 15: Soliditet (se även bil 8). 

LEGITIMITET 

Stimulerande arbete, bra lön och stressande timdebiteringssystem 

Det mest positiva med att arbeta på AB Reklam är för de flesta av de 
anställda att de anser sig ha stimulerande arbeten. Arbetsuppgifterna 
ligger för en del i linje med deras fritidsintressen. Dessutom anser de 
flesta att de hela tiden har möjligheter att utvecklas. Nya uppdrag är 
utmaningar som ger kunskap och e rfarenhet, då en del anser sig 
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vara ganska oerfarna i sitt arbete. Det är framförallt arbetets karak
tär och inte AB Reklam som sådant som har ett positiv innebörd för de 
anställda i AB Reklam. Men det finns också några som anser sig 
"vara med där det händer något" som någon uttrycker det. För dessa 
är det VD:ns person som sammankopplas med "självsäkerhet", "krea
tivitet" etc. Någon talar om en "zoo butik" och menar att det är roligt 
att jobba i den brokiga samling av människor som företaget består av. 

De anställda talar också om de ekonomiska villkoren. De flesta anser 
sig ha mycket bra lön och övriga ekonomiska förmåner även om 
rättvisediskussioner förekommer om den individuella lönesättningen. 
Att man har bra lön tar många som uttryck för att VD:n är "snä ll", 
"generös" etc, men också som en markering av företagets kompetens 
från VD:ns sida. "Är man bra skall man tjäna bra me d pengar" anser 
någon vara VD:ns motto. 

På den negativa sidan är det framförallt effekterna av timdebite-
ringssystemet som lyfts fram. Vad gäller den egna arbe tssituationen 
menar någon att timdebiteringssystemet nästan har en handlingsför
lamande effekt. Många känner sig oroad e över att de s kall ha för låg 
debiteringsprocent. Gentemot kunderna upplever man ibland att 
man får stå till svars för de timmar som utdebiterats på kund. Behov 
av pengar sammankopplas för många av de anställda med kontrollen 
av den debiteringsbara tiden. Viss otrygghet är också något som tas 
upp av en del anställda. Man säger "jag vet in te hur företaget går" 
eller "man vet inte vad som kommer att hända". 

Bra jobb och besvärliga fakturor 

Bland kunderna talar man framförallt om två resultat av samarbetet 
med AB Reklam - bra jobb och besvärliga fakturor. "Originella idéer", 
"snygga jobb" och "kr eativa lösningar" är något som många av kun
derna anser sig få ut av AB Reklam. Dessutom talar de som "älsk ade 
X" om engagerat och positivt samarbete medan en del andra kunder 
kan känna sig "överkörda" och "osäkra" som några uttrycker det. 
Kvalitén på jobben sammankopplas med kreativitet och VD:ns person 
med en självsäkerhet som antingen är positiv eller negativ. 

De negativa effekterna av samarbetet med AB Reklam hänför kun
derna framförallt till den ekonomiska sidan. Exempelvis anser en del 
kunder att de får lägga ned mycket tid på att följa upp och kontrollera 
företagets fakturor, vilke t är något som de anser att de inte borde 
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behöva göra. Av vissa tolkas detta som en branschföreteelse eller 
bristande förmåga att informera kunden medan några tar det som 
ett uttryck för tvivelaktiva faktureringsprinciper. 

Lättsamt men "stökigf samarbete och långa betalningstider 

Leverantörerna anser framförallt at t relatioenrna med AB Reklam, 
på den positiva sidan ger ett lättsamt samarbete med glada och trev
liga människor. Några anser också att AB Reklam "betalar bra för 
jobben" som någon uttrycker det. Ett uttryck för "br istande prismed
vetenhet" och "tidpress" anser någon. 

På den negativa sidan är det de långa betalningstiderna som påpekas. 
Med anledning av detta upplever en del av leverantörerna oklarhet 
om AB Reklams ekonomiska situation. I övrigt är det också ett a ntal 
av leverantörerna som anser att samarbetet med AB Reklam är 
"stökigt". En del tar detta som ett uttryck för dålig ordning och andra 
för produktionsteknisk okunnighet hos en del av de anställda. 
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KAPITEL 8 

AB INFORMATION 

AB Information är liksom AB Reklam ett tjänsteproducerande före
tag inriktat på marknadsföring. Företaget är beläget i en mindre stad, 
eller vad man inom reklambranschen brukar kalla för landsorten. 
Studierna av detta företag skedde, som framgått tidigare, under 
samma tidsperioder som i AB R eklam. Under 1985 hade företaget 13 
anställda och en omsättning på drygt 8 mkr. Större delen av dess 
kunder består av mindre företag, men AB Information har också 
offentliga organ s om kommuner och landsting bland sina kunder. 
Företaget har även ett s k stort konto i form av et t statligt företag. 
Dess produktion omfattar a llt från små annonser till intern mark
nadsföring och utbildning. AB Information ägs till 100 procent av den 
person som också formellt står som VD för företaget. 

FÖRETAGSLEDAREN 

När ägaren berättar om sig själv, sin livsstil och det sociala samman
hanget, sätter han professionen och relationerna till andra människor 
högt. 

Skrivandet och relationerna till andra människor i fokus 

Ägaren till AB Information berättar om sin bakgrund att han arbetat 
som journalist på en kvällstidning. Detta arbete, säger han, "var sti
mulerande på många sätt". Bl a anser han att det var utvecklande för 
honom som person då ha n hela tiden fick alltmer kvalificerade upp
drag under sin tid hos denna tidning. Därutöver har ägaren arbetat 
som frilansjournalist med bl a betalda reportage i en regional tidskrift. 
Att han slutade som journalist, berättar han, berodde inte på att han 
tröttnat på jobbet utan snarare på den typ av livsföring som följde av 
denna typ av arbete. Exempelvis tvingades han tillbringa större delen 
av sin tid på resande fot. 

På AB Information arbetar ägaren i första hand som copywriter, dvs 
som textskrivare. Utöver detta fungerar han sedan ett år tillbaka som 
VD inom företaget. Om arbetet i AB Information säger ägaren, att 
han i första hand är intresserad av reklam i bemärkelsen att skriva 
texter. Företagsledarrollen är något som han så snart som möjligt 
hoppas att han skall kunna bli befriad ifrån. Förutom att leddarrollen 
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kräver en enorm a rbetsinsats, anser han, att den medför ett ansvar 
som han inte är lämpad att ta. "Jag är inte speciellt bra på ekonomiska 
frågor" säger han. Vidare menar han att arbetet egentligen tar för 
stor del av livet, men att detta problem är svårlöst så länge företaget 
är ett enmansbolag. 

Utöver skrivintresset är relationerna till andra människor centrala 
för ägaren till AB Information. Här betonar han i första hand relatio
nerna till sina arbetskamrater. Han menar att i denna typ av arbete 
"sitter man i knäet på varandra" och kan int e göra ett bra jobb om 
man har dåliga relationer. Det är, enligt företagsledaren, inte ovanligt 
att man i AB Information har sådana relationer till sina arbetskam
rater att man även umgås utanför arbetet. Andra viktiga relationer 
anser han sig ha inom den sport han utövar på fritiden. Där har han 
möjlighet att träffa alla olika typer av människor. "J ag slår vakt om 
att komma ut i livet" säger han, annars är risken stor att man blir 
inkrökt i det här jobbet. 

Ägaren till AB Information tar också upp arbetet och relationerna till 
andra människor när han ger sin syn på vad levnadsstandard eller 
livskvalité innebär för honom. Han säger "God levnadsstandard det är 
för mig att ha ett jobb man tri vs med och vettiga relationer till om
världen". Utöver detta är han i första hand intresserad av naturen 
och av konst och musik. Bland sina materiella tillgångar sätter han 
sin ljudanläggning högt. 

Föreningsliv eller politisk verksamhet ägnar sig ägaren av AB Infor
mation inte åt även om h an, som han uttrycker det, har "en klar 
politisk uppfattning". 

Jämlikhets- och rättvisesträvandena bra men formerna fel 

När det gäller arbetsmoral anser VD:n att den är kulturellt betingad. 
Han menar att vi i västvärlden har fått för oss att vi skall arbeta på ett 
visst sätt och efter vissa mönster. Som förkla ring till detta säger han 
bl a att vi har ett arbetsvänligt klimat i Sverige då det bl a är mindre 
lockande att vara ute under en stor del av året och att vi alla har "en 
liten Luther inom oss". 

Jämlikhets- och rättvisesträvandena i det s venska samhället ser han 
som väsentliga även om han anser att formerna för dem är tvek
samma. "Hela det här samhälle t" säger han "har lyckats komma in i 
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en otrolig komplexitet när det gäller beskattning, övervakning etc, 
utan att den vanliga människan har någon möjlighet att förstå". 

Om miljöförstöringen säger han "Det är ett helvete". Den västerländs
ka tillväxtfilosofin ser han som en av bovarna i detta drama. Här ger 
han också uttryck för en kluvenhet inför sin egen profession och den 
roll som reklamen spelar i detta. 

HISTORIEN 

Företagets historia såsom den återges av ägaren är starkt person-
orienterad och b eskrivs i olika epoker där meningsskiljaktigheter 
föregått förändringar av verksamhetsinriktning och personsam
mansättning. Varje epok startar i harmoni varefter konkurrerande 
idéer uppstår och växer sig så starka att öppna konflikter blir resul
tatet. Det definitiva epokskiftet har sedan kommit genom att någon 
central person lämnat företaget och genom att verksamhetens in
riktning förändrats. 

Bland de anställda som varit med i företaget under ett antal år ges en 
nära nog identisk historieberättelse. De talar dessutom om att majori
teten av organisationsmedlemmarna stått bakom de segrande idéer
na vid epokskiftena. 

Marknadssituation och kontrollbehov krävde verksamhetsföränd
ringar 

AB Information startades i början av 70-talet av två journalister, 
varav endast den ene finns kvar som ägare i dag. Meningen var, 
enligt den nuvarande ägaren, att företaget skulle ägna sig åt sam
hällsinformation. Det visade sig dock att marknaden inte var mogen 
för ett företag med en sådan huvudinriktning. Han säger "Visserligen 
hade kommun och landsting inrättat informationstjänster men de 
hade inte några pengar att arbeta med". Däremot visade det sig att 
behovet av kommersiell reklam var stort och att det bara fanns ett 
fåtal reklambyråer inom den aktuella regionen. Efterfrågan var, 
enligt ägaren, så pass stor vid den aktuella tidpunkten att man inte 
ens behövde marknadsföra s ina tjänster. AB Information, berättar 
ägaren, hade till och med som gimmick under denna tid a tt man var 
"okända i stan". Man arbetade via det kontaktnät man byggt upp som 
frilansare under journalisttiden och hade dessutom kvar en del av 
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dessa uppdrag. Den ene av ägarna hade också en del informations
uppdrag åt ett större svenskt företag. 

Under denna tid, som omfattade större delen av 70-talet, bestod kun
derna till största delen av småföretag, kommuner och lan dstinget i 
närområdet. Antalet sysselsatta inom företaget ökade från två till 
åtta. I slutet av 70-talet fick man dessutom en stor annonskund vilket 
bl a gjorde att ateljéproduktionen ökade. Vid denna tidpunkt tillsattes 
den före detta ägaren som VD. Om detta säger den nuvarande ägaren 
"Han var mer eller mindre påtvingad VD-skapet - vi körde ju länge 
utan, men till slut hade vi ett sånt format a tt vi inte kunde göra 
det...men han var ju ingen företagsledare och det är inte jag heller". 

I början av 80-talet böljade konkurrensen att hårdna från nya byråer 
och avsaknaden av administrativa rutiner började göra sig märkbar. 
"AB Informat ion var ett skepp utan kapten" säger ägaren. På grund 
av konkurrensen "på hemmaplan" ville man från AB Informations 
sida bli samarbetspartner med företag och institutioner i hela Sverige. 
Detta skulle ske genom en höjning av kompetensen inom företaget. 
Som ett första steg på denna väg anställdes en Art Director med 
mångårig erfarenhet från reklambranschen, berättar ägaren. För att 
få "en kapten" anställdes en VD 1981.1 nära anslutning till detta över
gick den tidigare ägaren och VD:n till annan verksamhet och hans 
andel av företagets aktier köptes upp av den nuvarande ägaren. 

I och med detta inträdde, enligt företagsledaren, en ny epok i AB In
formations h istoria. Utöver att företaget fortsatte på den väg man 
börjat gå och anställde ytterligare personer med marknadsförings
utbildning så kom också, i och med den nye VD:n, en tid av admini
strativa rationaliseringar, lönsamhetstänkande och stora planer. 

Vid en intervju med den VD som anställdes 1981 säger denne, att han 
framförallt hade som mål att göra AB Information mera "kommer
siellt". Detta genom att förbättra ekonomistyrningen, göra företaget 
mera känt och att utöka verksamheten. Dessutom säger han, att han 
hade som målsättning att bli delägare i företaget. De två första före
satserna anser han sig ha lyckats med innan han slutade inom före
taget efter ca fyra år. 

När denne VD lämnade företaget, menar flera av de anställda, var 
den epok som satte kommersiella intressen i första rummet över. I 
dag försöker man hålla balansen mellan affärsintresset och trivsel. 
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Effekterna av de senaste årens verksamhetsförändringar har dock 
enligt många av organisationsmedlemmarna varit positiva. Man be
rättar att kundstrukturen har ändrats så att den tidigare stora 
annonskunden har ersatts med en annan stor kund med annorlunda 
inriktning. En inriktning som för AB Informations del medfört profil-
skapande åtgärder och utbildning. Dessutom har antalet kunder i 
gruppen mindre och medelstora företag utökats, framförallt i närom
rådet. Många talar också om att de nya administrativa rutinerna har 
lett till att man i dag har en bättre överblick över verksamheten. 
Företaget har också blivit mer känt framförallt lokalt men också på 
riksplanet, säger ägaren. Den förre VD:n och andra organisations
medlemmar hade gjort AB Information bekant i branschorgan och 
via artiklar i olika tidningar och tidskrifter. 

Meningsmotsättningar som grund för ägar- och ledningsskiften 

Den verksamhetsutveckling som beskrivs ovan har inte gått spårlöst 
förbi utan beskrivs av en del organisationsmedlemmar i termer av in
tensiva intressemotsättningar där alla företagets medlemmar varit 
mer eller mindre inblandade. 

Konflikterna kring det första epokskiftet rörde bl a frågan om AB In
formation skulle förbli vid s in läst eller utvecklas. Den här aktuelle 
ägaren, som förespråkade utveckling, säger "vi had e olika uppfatt
ningar om vilka ambitioner vi hade, vilka vi skulle jobba åt och hur vi 
skulle möta den konkurrens som dök upp i början av 80-talet". Den 
andre ägaren ansåg, enligt många av organisationsmedlemmarna, 
att verksamheten kunde fortgå under de tidigare formerna. Positio
nerna blev till sist så låsta, menar den nuvarande ägaren, at t någon 
var tvungen att kliva av och det blev den andre ägaren. Stämningen 
var då, enligt några av organisationsmedlemmarna, så ansträngd 
inom företaget att flera av de anställda skulle ha lämnat företaget om 
problemen inte fått en lösning. Ägaren säger samtidigt att företaget 
hade inte funnits kvar i dag om vi inte kunnat lösa dessa problem. De 
anställda som fanns i företaget vid den aktuella tiden tycker att det 
var rätt falang som vann. Någon säger "Det var ju nödvändigt att han 
slutade". 

Nästa oroshärd började pyra när den VD som a nställdes 1981 "blev 
varm i kläderna" säger någon. Samtidigt som de flesta inom företaget 
anser att många av de åtgärder som han genomförde var nödvän-
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diga, var det få som accepterade "den auktoritära ledarstilen" och "de 
kommersiella intressena" som någon uttryckte det. Han betecknas 
dessutom, av många anställda, inte som någon "reklammänniska". 
Med detta menade man att han hade begränsade erfarenheter från 
reklambranschen. Dette ledde i sin tur till en ny tid av konflikter som 
kulminerade i att den anställde VD:n slutade i företaget. På samma 
sätt som vid den förra personförändringen talar många av organisa
tionsmedlemmarna om att detta var en nödvändig lösning på pro
blemen. Några menar till och med a tt en del personer hann lämna 
företaget innan problemen fick sin lösning. 

VERKSAMHETEN 

När ägaren av AB Information ber ättar om verksamheten är det 
framförallt människan som sätts i förgrunden. Oavsett om han talar 
om produktionen, anställda, kunder eller leverantörer, är det sociala 
snarare än ekonomiska hänsynstaganden som ytterst gäller. 

En nära nog identisk bild ges framförallt av företagets anställda, men 
även av övriga intressenter som kunder och leverantörer. 

Återhållsamhet, funktionsbalans, social harmomi och grundlighet i 
tjänsteproduktionen 

När ägaren talar om själva reklamproduktionen ger han uttryck för 
en viss återhållsamhet. Han anser att man bör försöka höja effekti
viteten inom företaget i syfte att garantera dess överlevnad. Han 
säger "Reklam är en dyr bransch om du tittar på vad vi debiterar i 
timmen" och någonstans måste det finnas ett tak som varken vi eller 
branschen som helhet kan gå igenom. Samtidigt talar han om att 
konkurrensen om vissa typer av yrkesmänniskor är hård inom re
klambranschen, vilket medför höga löner. "Vi b etalar inga fantasi
löner här" men vi diskuterar ständigt hur vi skall kunna höja den 
debiterbara tiden för att inte "hamna i astronomiska timtaxor". Något 
som också är väsentligt i detta sammanhang, menar han, är att all tid 
bokförs ordentligt så att den tid som berör ett projekt verkligen debi
teras ut. 

Trots detta diskuterar man aldrig debiteringsprocenten per person 
inom AB Inf ormation. "Detta vore förödande" säger ägaren "sånt kan 
man inte göra för allting hänger ihop, man är beroende av varandra". 
I dag ligger företaget på ett genomsnittlig debiteringsbar tid på mellan 
50 och 60 procent. Detta menar han "är inte speciellt bra", men det är 
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en förbättring mot tidigare då man låg under 50 procent. I anslutning 
till detta säger han också, att man inte haft några behov av att höja 
den debiteringsbara tiden eftersom företaget aldrig haft lönsamhets
problem. Ägarna har aldrig ställt några krav på lönsamhet. 

När de anställda talar om effektivitet och debiteringsbar tid varierar 
uppfattningarna något. De flesta menar att effektivitetstänkande är 
ett hot mot trivseln och stämningen inom företaget. Ett fåtal anser att 
man skulle kunna arbeta mer effektivt. Någon säger exempelvis 
"Företaget skulle gå göra lönsammare men då vilar X:s anda över 
företaget som säger att det räcker om de t går runt". Någon annan 
hävdar att "inställningen är att arbetet varar mellan 8 och 5 ..." och 
menar att tiden därutöver är fritid. 

Men återhållsamheten gäller inte bara timtaxorna. Eftersom reklam 
är dyr för kunden, menar företagsledaren, är det också viktigt att ar
beta kostnadsmedvetet för deras räkning genom att försöka hålla 
andra kostnader i samband med ett arbete nere. 

Funktionsbalansen, som ägaren kallar det, är också v äsentlig för fö
retagets ekonomi och överlevnad. Funktionsbalansen har att göra 
med interaktionen mellan olika delar och personer i rummet. 
Obalans är förödande för ekonomin - det märks direkt, anser han. 
Han säger också "Arbetet måste löpa någorlunda jämnt - det får var
ken bli för mycket eller för litet på något håll". Men kanske allra vik
tigast är, enligt honom, att människorna fungerar socialt. I syfte att 
upprätthålla goda sociala relationer har man regelbundna träffar där 
man försöker uppmärksamma och diskutera even tuella problem, be
rättar ägaren. Man anordnar också sociala aktiviteter som syf tar till 
att göra det trevligt att vara tillsammans och att få "sambos" och 
makar att känna att dom är med i något och känner varandra. "D et 
är ofta små saker" säger ägaren "som inte kostar mycket utan tar en 
del tid". 

Att de sociala relationerna är betydelsefulla märks också bland de 
anställda. Många talar om de olika aktiviteter som utförs inom före
taget för att befrämja de sociala relationerna. Andra talar om kon-
flikträddhet. Någon säger "Så snart det börja lukta konflikt läggs 
locket på". 

Om reklamproduktionen som sådan säger ägaren, att den har serio-
siteten som utgångspunkt. Grundlighet är en viktig byggsten för pro
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duktion av seriös reklam. Ett reklambudskap bör alltid byggas upp 
utifrån en noggrann analys av ett kundföretag. "Den här proceduren 
att sätta sig in i en målgrupp, vad kunden vill och så vidare är ganska 
besvärlig och föga glamorös - m an gör in te som kunden säger och 
tvingar dom att tänka efter" säger företagsledaren. Sen gäller det att 
hitta ett pedagogiskt sätt att föra ut budskapet på. Bra reklam skall ge 
resultat för kunden, det vill säga den skall sälja, menar han. 

En annan förutsättning för bra reklam, menar ägaren, är "att t ala 
sanning". Exempelvis måste ett företags produkter motsvara den 
kvalité som utlovas eller en profil måste ha stöd hos de anställda inom 
det reklamköpande företaget. Här har det till och med förekommit att 
man hamnat i konflikt med kundföretag när man från AB Informa 
tions sida hävdat att deras produkter ej motsvarat vad som utlovas, 
berättar han. 

Att arbeta ser iöst innebär också för ägaren att man som reklampro
ducent inte bara kan, som han uttrycker det, "arbeta med penningen 
för ögonen". Man får inte välja billiga och undermåliga leverantö rer, 
exempelvis tryckerier. Trots detta talar han, som tidigare nämnts, om 
att det är viktigt att arbeta kostnadsmedvetet eftersom reklam är 
dyrt för köparen. 

Bland de anställda talar man också om seriositet och grundlighet. Ett 
marknadsföringsbudskap skall vara uppbyggt utifrån en noggrann 
faktainsamling. Utan en väl genomförd faktainsamling, säger en av 
de anställda, finns det risk att man gör reklam på ryska och det är 
meningslöst eftersom ingen förstår det. En annan säger "Reklam 
skall ju inte bara vara vacker - den skall fungera också". AB Informa
tions Art Director betonar också att reklamskapande är ett systema
tiskt uppbyggande av ett budskap och inte som han uttrycker det "att 
flumma fram en idé och försöka vara originella och väcka uppmä rk
samhet". En uppfattning hos såväl dé anställda som hos företagsleda
ren är dock att denna seriositet ibland kan inverka negativt på kreati
viteten. Någon säger "Grundligheten tar nästan kål på kreativiteten". 

Många av de anställda talar också om att det är viktigare att göra ett 
bra jobb än at t tjäna mycket pengar. Någon uttrycker det s å att "Vi 
vill inte tjäna en massa kosing utan göra ett bra jobb - vi är lika stolta 
om vi gör e tt bra jobb åt en liten kund som åt en stor". "Vi vill vara 
respekterade av vår omgivning för vårt yrkeskunnande" säger någon 
annan. 
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Kvalitetskontroll är också något som både företagsledaren och de 
övriga organisationsmedlemmarna talar om. Principerna är att flera 
skall vara inblandade i början av ett projekt så att "det hamnar på rätt 
spår", som någon säger, och att arbetet passerar företagets nestorer 
innan det går ut. 

Bland kunderna är det också flera som talar om seriositet. Man 
menar att AB Information är duktiga på at t sätta sig in i deras pro
blem och har genomarbetade förslag. En kund säger "Dom gör det vi 
tänker - branschk unniga". En annan uttrycker det så att "Dom har 
lyckats förverkliga det jag velat". Några anser sig också ha sett 
resultat av AB Informations insatser. Men det finns också kunder 
som tycker att idérikedomen kunde vara bättre. En kund uttrycker 
det så att "dom bor de hänga på mer och ha mer idéer". En annan 
säger "Dom skriver ordagrant det jag sagt". 

Från leverantörernas sida talar man om "gedigna arbeten", "höga 
kvalitetskrav" och "komplicerade arbeten". 

Verksamhetsutveckling är att höja kompetensen 

Som framgick redan av historiebeskrivningen, är utveckling via 
kompetenshöjning i dagsläget centralt för AB Information. Ägaren 
säger "Vi är ju välbetalda och jag tror inte att det är någon här som är 
speciellt intresserad av att tjäna mycket pengar - gör vi e tt bra jobb 
eller har bra renommé är det det som är kicken". 

Att utvecklas är därför, enligt företagsledaren, primärt att förbättra 
kvalitén och utöka bredden på företagets marknadsföringskunnande. 
Något som också långs iktigt garanterar företagets överlevnad. Som 
exempel på utveckling nämner ägaren att företaget nyligen anställt 
en engelsk Art Director. Med hans kunskaper, menar han, har vi ett 
produktionsteam som kan göra reklam direkt på engelska. Något 
som han anser att många företag har ett behov av. 

Trots att personalrekryteringar är ett viktigt led i kompetenshöj
ningen är ägaren inte intresserad av expansion och tillväxt. Han 
säger "Vi har en viss förmåga att luta oss tillbaka och vara ga nska 
nöjda med den kundsituation vi har i dag". Dessutom menar han att 
företaget inte gör några bredare säljinsatser i dag då det bara skulle 
innebära att man tvingas tacka nej till eventuella förfrågningar. 
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"Tretton personer är ett lämpligt antal organisationsmedlemmar för 
att man skall kunna behålla gemenskapen och sammanhållningen 
inom företaget" anser han. 

Från de anställdas sida talar många om att tillväxt är ett hot mot 
gemenskapen och tryggheten. Någon säger "Vi vill i nte bli större för 
då tappar vi gemensk apen". En annan uttrycker sig så att "X:s mål
sättning är att vi inte skall bli större - han vill att vi skall vara trygga i 
vår anställning". 

Utöver satsningarna på kompetenshöjande personalrekryteringar, 
beskriver ägaren AB Information som ett "försiktigt företag". Man 
försöker hålla kostnaderna nere genom att övervaka kundkredittider 
och vara vaksam på övriga over-headko stnader. Med over-he adkost-
nader menar han då som han säger "hela den apparat som man drar 
med sig för att bedriva den verksamhet man gör". Exempelvis lokaler 
och att "hålla kunderna på gott humör". För det s istnämnda menar 
han att representation spelar en liten roll, utan att det handlar om att 
besöka kunderna för att ta reda på hur det står till. Det sistnämnda är 
också en uppfattning som delas av de anställda. Utöver detta talar de 
anställda i allmänhet om försiktighet med pengar. Någon anser att 
"X är en försiktig general". En annan säger "Han är en återhållande 
realist med ett väldigt ansvar för sina medarbetare". 

Disponibla resultatmedel till de anställda 

I övrigt gäller att AB Information i den mån det finns medel tillgäng
liga satsar dem på sin personal bl a i form av återkommande studie
resor. Man har exempelvis besökt ett antal reklamföretag i England. 
Utöver detta, berättar ägaren, sker vinstdelning de år resultatet 
tillåter. 

Kollektiv styrning 

Som framgick av tidigare avsnitt innehar ägaren befattningen som 
VD. Att han står som VD i dag är, som han ser det, snarare en fråga 
om att han uppfyller de juridiska regler som gäller för ett aktiebolag 
än att han är företagsledare. Han vill, som också framgått tidigare, så 
snart som möjligt bli befriad från denna roll. En spridning av ägandet 
bland de anställda är lösningen på detta problem. Givet dessa ut
gångspunkter, berättar företagsledaren, vilar det yttersta ansvaret 
för verksamheten och därmed sammanhängade frågor i dag på en 
styrelse. Denna består av en utomstående konsult, företagets ägare, 
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en projektledare och en Art Director. I övrigt talar företagsledaren 
överhuvudtaget inte om organisation eller organisationsstruktur. 

Styrningen av den operativa verksamheten är, enligt företagets 
ägare, uppdelad på ett antal av organisationsmedlemmarna. Den 
löpande verksamheten har indelats i fem funktionsområden: eko
nomi, administrativa frågor, intern utbildning, data och interna rela
tioner samt nöje. Ansvaret för de ekonomiska frågorna har företags
ledaren då han anser sig vara tvungen att ta detta i egenskap av 
ägare. Idén bakom denna lösning, menar ägaren, är bl a att "ett 
företag som AB Information behöver inte ha en VD för att klara dessa 
frågor utan att företaget utvecklas mest genom att dess aktörer själva 
får lösa olika problem". Detta är en lösning som man diskuterat sig 
fram till och uppdelningen har gjorts utifrån "vad man kan och vad 
man vill" säger VD:n. För planering av resultat och likviditet upp
rättas budgets. 

Från de anställdas sida ges en nära nog identisk bild av den löpande 
styrningen av verksamheten. De berättar om ägarens ringa intresse 
för företagsledarrollen, funktionsindelningen av verksamheten och 
att de i det egna arbetet är sina egna chefer. Dessutom påpekar några 
av de anställda att idén om det "VD-lösa" styrsättet kom från en av de 
anställda. Inställningen till detta styrsätt är nära nog odelat positiv. 
Någon talar om att det råder oklarhet om effekterna av självstyret. 
En annan säger att avsaknaden av företagsledare kan vara till nack
del i vissa kundrelationer och att det kan finnas risk för att arbeten 
flyter genom företaget utan att någon vet hur. 

Bland leverantörerna talade någon om att han ibland kände en viss 
oklarhet om vart han skulle vända sig. 

Sambestäxnmande och lön efter kompetens och erfarenhet 

Betydelsen av de anställda avspeglar sig bl a i ägarens syn på de fram
gångar och misslyckanden som man haft inom företaget. Han menar 
att de negativa saker som inträffat över tiden inte är att hänföra till de 
arbeten som företaget utfört eller till kunderna, utan till personliga 
saker. Han säger också "när jag tänker på de anställdas betydelse i 
företaget tänker jag framförallt på den sociala delen - den har fan
tastiskt stor betydelse". 
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Vidare talar ägaren om att den enda auktoritet som kan utövas i AB 
Information baserar sig på kompetens. Han säg er "Dom har respekt 
for mig for att jag kan vissa saker men det är inte en respekt som 
hindrar dom från att säga vad som helst". Respekten gäller yrkes
människan och inte företagsledaren. "Jag får den respekt jag förtjä
nar" säger han. AB Informat ion har dessutom en uppsättning cent
ralfigurer som alla dominerar inom sitt speciella område och därfö r, 
anser han, finns det "få stora kungar inom företaget". De flesta av de 
anställda är så starka och har ett sånt självförtroende att man inte 
kan sätta sig på dem. "Det är ju väldigt bra - det får man ju vara 
ganska nöjd med". Risken för anarki finns alltid och viss anarki måste 
det också vara eftersom det väldigt farligt om uppfattningarna sinar i 
denna typ av företag, menar han. Han påpekar också att lyhördhet 
för konstnärstemperamentet alltid är viktig. Eftersom han "brukar få 
på skallen", som han uttrycker det, för att han är antiauktoritär och 
att AB Information lever utan företagsledning känner han dock ett 
ansvar för att det inte får bli brist på ledning. 

Bland de anställda talar man också om a tt organisationsmedlem
marna respekteras efter yrkeskunnande och om antiauktoritet. 
Någon säger "Man bör vara yrkeskunning och inte spela Allan" för 
att bli respekterad i AB Info rmation. En annan säger "En nyanställd 
måste visa att dom är bra på jobbet för att bli accepterade". Många har 
också synpunkter på ägarens auktoritet. En av de anställda uttrycker 
sig så att "Han bestämmer inte förrän han måste". En annan säger 
"Han har bestämda uppfattningar om vad han tycker men säger inte 
ifrån". En tredje menar "Han är inte dominant men skicklig på att få 
kollektivet med sig". 

Den betydelse som ägaren tillmäter delaktighet kommer bl a fram 
när han talar om ägarskiftesfrågan och vid personalrekryterin g. Att 
ägarskiftesproblematiken inte är löst beror enligt ägaren på a tt man 
bland organisationsmedlemmarna ännu inte har kunnat enas om 
vem som skall bli de nya delägarna. Vid planerade nyan ställningar 
väger den sociala delen tungt. Denna sida testas genom att tilltänkta 
personer får komma och vi sa upp sig vid ett antal kafferaster. Han 
påpekar också att nyanställningar grundar sig på upplevda personal
behov. Antingen til l följd av verksamhetens omfattning eller att man 
under senare år arbetat för att höja företagets kompetens. Konse
kvenserna av en nyanställning måste också alltid ses utifrån den 
funktionsbalans som berördes tidigare, anser företagsledaren. 
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Från de anställdas sida är det många som talar om delaktighet och 
om att det kollektiva intresset går först när det verkligen gäller. 
Någon uttrycker det så att "X är ointresserad av vinning för egen del 
och lyssnar därför med alla anställda när det gäller större frågor". 
Exempel på detta, menar en del av de anställda, är lösningarna av de 
historiska konflikterna, den planerade spridningen av företagets 
aktier och hanteringen av rekryteringsfrågor. 

Ägarskiftet, anser flera av de anställda, har lagts på is till följd av att 
man inte kunnat enas om vem som skall bli delägare. Aktierna har 
dock bjudits ut till alla anställda. "Han skulle aldrig sälja företaget till 
någon utomstående då han menar att detta företag är dom männi
skor som finns här och man säljer inte människ or", framhåller en av 
de anställda. 

De anställdas bild av personalrekryteringar är, att man som regel får 
möjlighet att bedöma den tilltänkte genom att denna visar upp sig vid 
ett antal kaffepauser. Några påpekar att det gjorts en del förhastade 
anställningar på grund av att man haft ett "panikartat behov" som 
någon uttrycker det. 

Som forum för delaktighet fungerar också planeringsdagar, månads
möten och andra regelbundna träffar, berättar de anställda. 

Slutligen berättar också företagsledaren, att fackföreningen har en 
liten betydelse i företaget. Ingen är intresserad menar han och tror att 
detta bl a beror på att löner och andra villkor ligger över avtal. I 
princip sätts lönen efter kompetens och erfarenhet, säger ägaren. Att 
lönesättningen är så rättvis som möjligt är också väsentligt . Ägaren 
menar att det kommer att bli problem med formen för löneförha nd
lingar när ägandet utvidgas. I dag har man en grupp bestående av 
ägaren och två av de anstäl lda som sköter löneförhandlingarna. "Om 
någon eller några av dessa skulle ingå i den framtida ägargruppen" 
menar ägaren "skall vi då sitta och sätta våra egna löner"? 

Samarbete i kundrelationerna 

Vid uppbyggnaden av kundstrukturen, berättar ägaren, är det fram
förallt företagets kompetens som avgör. Man söker kunder efter det 
man anser sig vara bra på. AB Informat ion försöker dessutom alltid 
ha en stor och några medelstora kunder. Som medelstor räknas en 
kund som köper reklam för några h undratusen kronor per år. Äga
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ren menar också att det är roligt att ha en del små kunder då det 
främst är där som det är möjligt att se effekterna av reklaminsat
serna. För v issa typer av marknadsföringsåtgärder, typ profilska-
pande, är det inte alls möjligt att bedöma effekterna anser företags
ledaren. "Att ha en stor kund är som att dra en atlantångare efter sig, 
man vet aldrig effekterna av vad man gör". I övrig t anser han att det 
är med blandade känslor man tar emot beskedet om en stor kund. 
"Osäkerheten finns där alltid om hur det skall klaras av" påstår han. 
Valet av kunder styrs i övrigt av en strävan efter att para ihop sig med 
kunder som man tror sig passa tillsammans med. 

Företagsledaren talar också, i första hand, om kunderna som ett antal 
personer till vilka relationerna är väsentliga, eftersom de är en del av 
hans tillvaro. De flesta kundrelationerna handlar om en personlig 
samvaro, även om man inte umgås privat. I denna samvaro anser 
han att samarbete är väsentligt. Och då syftar han både på informa
tionsinsamlingen och utarbetandet av förslagen. Dessutom måste 
man anpassa sig till kundens önskemål. Han menar också att denna 
samvaro sällan innebär att man känner att man gjort någon jätte
insats men när det händer att kunderna visar sig nöjda är det väldigt 
trevligt. Vikten av att tala med kunden på kundens språk betonas 
också. Han anser att det förekommit att man från företagets sida, i sin 
strävan att vara duktiga, skapat sådan osäkerhet hos kunder att de 
valt andra byråer i stä llet. "Det är ej bra om kunden känner sig som 
en flugskit" säger han. 

De anställda tallar i likh et med ägaren om samarbete och avser då, 
som någon kallar det, både "researchen" och utarbetandet av försla
gen. En av de anställda säger "Man måste anpassa sig efter kunden -
en del har varken behov eller resurser för djuplösningar ...". En annan 
menar "Om man har kunderna med s ig hela vägen så tycker dom 
ofta att det blir bra lösningar". 

I övrigt talar nästan alla organisationsmedlemmarna om att man vill 
framstå som seriösa. Utöver de former som detta tar sig vid själva 
reklamproduktionen anser flera av organisationsmedlemmarna att 
man arbetar för att kunden skall få valuta för pengarna och för att 
hålla kostnadsramarna nere. Någon säger "Vi försöker alltid kost
nadsberäkna noga och ge ett pris som inte bör avvika med mer än 
plus minus 10 procent". En annan menar "Man bör aldrig överraska 
en kund ekonomiskt utan tala om fördyringar i förväg". Dessutom 
kan det hända att man avböjer engagemang åt någon tveksam kund. 
Ägaren anser dock att man, ur det hänseendet, antagligen är lik alla 



177 

andra byråer och åtar sig de flesta typer av uppdrag. Dessutom 
upplever han detta problem som litet, då han tror att de kunder som 
inte passar AB Information känner av detta och därför inte vänder 
sig till företaget. 

Om baksidan av denna seriositet säger ägaren att man från företa
gets sida är så seriösa att man gränsar till tråkighet. Han menar dock 
att företaget inte har något behov av att vara roliga i form av trendig
het. Bland de anställda karaktäriseras AB Information som "seriöst 
och småtråkigt", "seriöst och grått", "seriöst och anonymt" etc. Många 
av organisationsmedlemmarna trodd e dock att AB Information hade 
ett gott rykte. 

För kunderna gä ller rent allmänt att det är få som talar om någon 
speciell förgrundsfigur inom AB Information utan de flesta beskriver 
kontakterna i form av e tt antal olika personer. Många var inte ens 
säkra på vem som var ägare av byrån och en del kä,nde till att den inte 
hade någon företagsledning i traditionell mening. De som kände till 
detta tyckte inte heller att det var nödvändigt. 

Uppfattningarna om AB Informations agerande är ganska varie
rade. At t företaget har en vänlig framtoning, är serviceorienterade 
och seriösa är dock synpunkter som delas av flera. 

Kommentarerna till den vänliga attityden är att kontaktpersonerna 
beter sig på ett personligt sätt, visar engagemang och är öppna. E n 
kund säger exempelvis "Den personliga kontakten var imponerande -
alla var engagerade trots att de inte var inblandade i projektet". 

Den goda servicenivån innebär för några av kunderna framförallt att 
företaget kan arbeta snabbt och med kort framförhållnin g. En kund 
uttrycker det så att "man ställer upp även om det innebär övertid". 
Någon menar också att företaget fungerar bra o ch att det är ordning 
och reda. 

Att företaget är seriöst betyder, som tidigare påpekats, för en del av 
kunderna att AB Information är grundliga vid sin reklamproduktion. 
För några andra innebär det att AB Information inte passar för alla 
typer av reklam. Någon säger "dom skulle nog inte passa för mera 
lättsinniga saker som exempelvis godis". En tredje grupp talar om att 
man trots svårigheter att tyda företagets fakturor och fördyringar 



178 

har förtroende för företaget och inte "ifrågasätter det ärliga uppsåtet" 
som någon uttrycker det. 

Höga krav och trivsel ihop med duktiga leverantörer 

Leverantörerna var tidigare, enligt ägaren, ett problem för företaget 
eftersom de duktiga leverantörerna var koncentrerade till storstä
derna. Denna situation, ménar han, har förbättrats dels på grund av 
att man lärt upp ett antal leverantörer som växt i takt med företaget 
och dels på grund av att de förbättrade kommunikationerna möjlig
gör inköp längre bort. AB Information köper exempelvis bilder från 
London. U töver den kontinuerliga leverantörsstammen testar man 
hela tiden nya leverantörer samt lägger ut en viss del av arbetena till 
alla tryckerier i närområdet i syfte att bevara mångfalden. 

Utöver detta anser ägaren att AB Informatio n kräver en servicenivå 
utöver det vanliga. "Det är därför väsentligt att välja leverantörer som 
man trivs att jobba med samt att visa uppskattning när de gör något 
extra" säger han. Ett fungerande samarbete är grunden för bra jobb. 
Viktigt är också att kunna lita på leverantörerna med hänsyn till tid 
och kvalité. 

Från leverantörernas sida talar man om a tt AB Information ställer 
höga krav på snabbhet och kvalité. Det förstnämnda menar en del 
inte var unikt för AB Information. Vad gäller kvalité åsyftas både ar
betets utförande och svårighetsg rad. A andra sidan anser flera av 
leverantörerna, ,att AB Information betalar för att få kraven upp
fyllda. "Dom är aldrig gnälliga om priser och kostn ader" säger en av 
leverantörerna. 

Dessutom menar några av leverantörerna att de anställda i AB Infor
mation är branschkunniga. Detta visar sig, anser dessa, i de arbeten 
som byrån utför och genom a tt beställningarna är tydliga dvs origi
nalen är färdiga och ändringarna få. "Tro ts att svårighetsgraden på 
de arbeten som skall utföras ibland kan vara stor råder ändå ingen 
oklarhet om hur arbetet skall utföras" menar en av leverantörerna. 

De öppna attityderna hos de anställda gör att de är "lättsamma att ha 
att göra med" som någon leverantör uttrycker det, och att samarbetet 
fungerar friktionsfritt. 
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Reklambyråförbundet av intresse 

För de övriga delarna av handlingsmiljön gäller att man försöker ha 
bra relat ioner till reklambyråförbundet eftersom det svarar for ut
bildningsutbudet. Detta, menar företagsledaren, kan bana väg för att 
vissa kurser förläggs till landsorten. Finansiärer och samhället i 
övrigt, anser ägaren, har liten betydelse för företagets verksamhet. "Vi 
är lite belånade och har gott renommé så det enda vi behöver göra för 
att få låna pengar är att sköta oss" säger han. 

EKONOMISK SITUATION 

Små vinster, effektivitetsförbättringar och acceptabel finansiell situa
tion 

Lönsamhetsutvecklingen, mätt i överskottsgrad, har varit mycket 
begränsad (se diagram 16). Den har legat under 1 procent ända fram 
till det sista året då den kom upp till 1,7 procent. Här skall man dock 
hålla i minnet att AB Information utöver vinstdelning använder 
eventuella överskott för bl a studierresor och annan personalutveck
ling. Företaget har dessutom använt de resurser som blivit tillgäng
liga under dessa år för upprustning av företagets lokaler. 

Överskottsgrad (%) 
30 

20 

10 

0 fc============^^ 
1980/81 1981782 1982/83 1983/84 

År 

Diagram 16: Överskottsgrad (se även bil 9). 

Avkastningen på det totala kapitalet är inte heller stor i detta företag. 
Som framgår av nedanstående diagram kom man över 3 procent un
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der två av de studerade åren och stannade under 1 procent for de två 
övriga. 

Avkastn tot kap (%) 
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Diagram 17: Avkastning totalt kapital (se även bil 9). 

Avkastningen per anställd uppvisar som framgår av diagram 18 en 
ökning under den aktuella fyraårsperioden. Från 1980/81 till 83/84 
har vinsten per anställd ökat från cirka 2 till 12 tkr. Även om det ab 
solut sett rör sig om låga belopp, har det skett en sexdubbling under 
den aktuella perioden. Denna bild förstärks i viss mån av att omsätt
ningen per anställd under denna period ökat med cirka 200 tkr från 
483 till 696 tkr (se bil 9). Huruvida denna effektivitetsförbättring kan 
förklaras av att den egna debiteringsbara tiden ökat är dock oklart. 
Man säger från företagets sida att debiteringsprocenten inte är spe
ciellt hög men att den ökat till mellan 50 och 60 procent från att förut 
ha legat på cirka 50 procent. En annan bidragande orsak till att 
vinsten per anställd ökat kan vara att införandet av de nya administ
rativa rutinerna har börjat slå igenom i resultaten. 
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Vinst/anst (tkr) 
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Diagram 18: Vinst per anställd (se även bil 9). 

Vad slutligen gäller den finansiella situationen, får denna anses vara 
acceptabel. Likviditeten har hela tiden legat över 100 procent och soli-
diteten över 20 procent (se diagram 19). På samma sätt som för den 
andra marknadsföringsbyrån och sågverken gäller även för detta 
företag att de ekonomiska situationerna kommer att d iskuteras mer 
ingående i samband med teorigenereringen. 

Likviditet (%) 
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Diagram 19: Likviditet (se även bil 9). 
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Soliditet (%) 

198081 1983H84 1981/82 

Diagram 20: Soliditet (se även bil 9). 

LEGITIMITET 

Roligt arbete, frihet och hemmiljö 

Ett roligt arbete och frihet är något som de flesta anställda anser sig få 
ut av att arbeta inom AB Information. Man har roliga arbetsupp
gifter, får göra vad man vill och det man är bra på. En av de anställda 
uttrycker det till och med så att "jag vet inge nting jag hellre skulle 
vilja jobba med - möjligen skå despelare eller nåt sånt dramatiskt". 
Grunden för den positiva upplevelsen av arbetsuppgifterna är för 
många arbetets karaktär. 

Om friheten och självständigheten, framförs uppfattningarna att 
man inte har någon chef som bestämmer, att ingen lägger sig i mitt 
jobb och att det finns en stor tolerans inom företaget. Någon säger "AB 
Information är ej en arbetsgivare utan strukturen för det jobb jag 
gör". En del anser också att de på grund av egna och andras arbets
insatser känner sig stolta över att vara anställda i AB Information. 

Arbetsmiljön beskrivs framförallt i psykosociala termer. "H emmiljö", 
"god stämning" och "snäll stämning" är några exempel på beskriv
ningar av arbetsmiljön inom företaget. Till den goda arbetsmiljön 
hänför också många det gamla hu s som företaget är beläget i. En av 
de anställda sammanfattar sin upplevelse av företaget så att "AB In
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formation är en varelse - snäll, diffus, mysig - ett stort luddigt mysigt 
djur - kanske en katt". 

I den mån de anställda talar om negativa upplevelser, sammankopp
las de framförallt med de konflikter som funnits inom företaget. 
Eftersom alla är inblandade i dessa situationer har stämningen varit 
dålig under sådana perioder. En annan negativ effekt av det kollek
tiva styret tycks vara att det omfattar helheten men inte enskilda 
personer. Uppdykande problem i exempelvis arbetssituationen kan 
leda till personkriser då denna typ av problem inte tas om hand av 
någon. 

Trevliga affärsrelationer och krångliga fakturor 

Att AB Information producer ar god reklam, är de flesta kunderna 
eniga om. En del syftar på de välgjorda texterna och andra på de 
visuella lösningarna. Den vänliga framtoningen gör också a tt det är 
trevligt att göra affärer med AB Information. Att man som kund kan 
vara sent ute och ändå få problemen snabbt lösta är också något som 
uppskattas av en del kunder. Seriositet, god servicevilja och vänlighet 
är vad kunderna framförallt sam mankopplar med AB Informat ion. 

På den negativa sidan är det någon av kunderna som talar om fördy
ringar medan några andra anser att AB Informations fakturor är 
krångliga att läsa. 

Yrkesrespekt och bra betalt 

Det mest positiva utbytet av relationerna med AB Information, anser 
flera av leverantörerna, är att de får respekt och uppskattning för sitt 
yrkeskunnande. Någon uttrycker det så att "man får inte bara veta 
när man gör något dåligt utan även när man gör nåt bra". Dessutom 
är det några av leverantörerna som upplever det ömsesidiga för
troendet som väldigt positivt. "Vi litar på varandra", "vi spelar med 
öppna kort" är några av de kommentarer som fälls. 

Dessutom är det också några av leverantörerna som talar om att de 
fick bra betalt för de jobb som utförs. AB Information anses också vara 
bra betalare i bemärkelsen att de betalar i tid. 
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KAPITEL 9 

EN INTRODUKTION TILL DEN UTVECKLADE TEORIN 

I de följande kapitlen redovisas den teori om grundläggande föreställ
ningars betydelse som blivit resultatet av detta arbete. Jag talade i ka
pitel 4 om att en teori växer fram parallellt med datasammanfatt
ningen eller fallbeskrivningarna. Detta kapitel belyser kortfattat 
framväxten av de olika beståndsdelarna i den utvecklade teorin och 
sammanfattar de återstående kapitlen i detta arbete. 

De huvudtolkningar eller de huvudresultat som, på grundval av de 
empiriska iakttagelserna, vuxit sig allt starkare från fall till fall, är att 
fbreställningsstrukturerna i de studerade företagen kan uppfattas 
som olika typer av ideologier som har en orienterande respektive en 
kontrollerande betydelse. Det förstnämnda grundar sig på en analys 
av värde- eller djupstrukturerna och det senare på en analys av yt
strukturerna eller beteendet i de aktuella företagen (se disk i kap 4). 

FÖRESTÄLLNINGSSTRUKTURERNA SOM OLIKA TYPER AV 
IDEOLOGIER 

När företagsledarnas och de övriga intr essenternas berättelser be
traktades ur ett värde- eller djupstrukturellt perspektiv, växte en för 
varje företag specifik uppsättning föreställningar fram. Som exempel 
kan nämnas att kostnadsmedvetenhet uppfattas som en "högt hållen" 
föreställning" i AB Tall, på grund av sådana uttalanden som att bud
getering bara kostar pengar varför det viktiga är sågskären. Eller att 
underordnande är en av de principer som gäller i AB Gran, då man 
där bl a hävdar att premielönen i företaget är en följd av branschut
vecklingen. I AB Reklam talar någo n om att "djärva och roliga idéer" 
är viktiga, vilket tolkas så att kreativitet är viktigt i detta företag. "Bra 
reklam är att tala sanning", är ett exempel på ett uttalande som 
belyser seriositetens värde i AB Information. Utöver de föreställ
ningar som dessa exempel belyser, växte för vaije företag ytterligare 
ett antal föreställningar fram. Föreställningar som tillsammans för 
varje företag är unika eller bildar en specifik föreställningsstruktur. 

Parallellt med dessa iakttagelser och tolkningar växte också en 
annan typ av iakttagelser och tolkningar fram. Föreställningsstruk
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turerna i de studerade företagen uppvisade intressanta likheter och 
olikheter vars tolkningar grundades från fall till fall. 

Likheterna ligger i att föreställningarna i alla fyra fallen refererar till 
ett antal kategorier av grundläggande värderingar, att de uppfattas 
av flera av organisationsmedlemmarna och de övriga intress enterna 
och att de anger vad som är önskvärt. Exempelvis refererar ovan
nämnda föreställningar, dvs kostnadsmedvetenhet, underordnande, 
kreativitet och seriositet, till de aktuella företagens fullgörande av sin 
verksamhet och karaktäriseras därför som arbetsetiska föreställ
ningar. De övriga kategorier av värderingar som väx te fram i sam
band med den komparativa analysen benämns existentiella före
ställningar, föreställningar om makt, föreställningar om mänskliga 
relationer, föreställningar om mänskligt arbete samt människosyn. 
Att värderingarna uppfattas av organisationsmedlemmarna och 
övriga intressenter framgår bl a av att det är andra respondenter än 
företagsledarna som talar om dem. Formuleringen "anger vad som 
är önskvärt", följer av att värderingarna i sig inte anger vad som bör 
göras utan vad som är gott eller ont. En jämförelse mellan dessa 
likheter, eller föreställningsstrukturernas egenskaper, och ideologi
begreppet såsom det bl a används i vetenskaplig mening visar på före
ställningsstrukturernas ideologiska karaktär. 

Olikheterna i de grundläggande värderingarna mellan de fyra före
tagen, ger underlag för en klassificering av ideologierna i idealtyper 
på olika nivåer (se kap. 4). På den grundläggande nivån karaktä
riseras ideologin i AB Tall som kapitalistisk, i AB Gran som religiös, i 
AB Reklam som narcissi stisk och i AB Information som socialisti sk. 
Som grund för att exempelvis ideologin i AB Tall klassificeras som 
kapitalistisk ligger dess betoning av hög lönsamhet, rationalitet och 
kostnadsmedvetenhet, ärlighet och lojalitet, goda förebilder, hårt 
arbete och en neutral människosyn. På den övergripande niv ån be
tecknas ideologierna som samhälls- respektive livsstilsideologier. Som 
grund för denna kla ssificering ligger bl a iakttagelsen att den kapi
talistiska ideologin i AB Tall och den socialistisk a ideologin i AB In
formation i större utsträckning än ideologierna i de två andra före
tagen refererar till dominerande samhälls värde ringar. 

Tillsammans med dessa iakttagelser och tolkningar framstod också 
företagsledarnas specifika livsstilar och värderingar samt företagens 
historiska utveckling som intressanta. Exempelvis ger företagsledar
na i AB Gran framförallt uttryck för en religiös livsstil och företagsle-
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dama i AB Reklam har det gemensamt i sina livsstilar och värde
ringar att de prioriterar förverkligandet av egna intressen. Den 
religiösa ideologin i AB Gran och den narcissistiska ideologin i AB 
Reklam kan förstås mot bakgrund av bl a företagsledarnas livsst ilar 
och värderingar. Liknande iakttagelser gjordes i de övriga företagen, 
varför tolkningen att företagsledarnas livsstilar och värderingar är 
betydelsefulla för föreställningsstrukturerna, kom att växa fram. När 
det gäller den historiska utvecklingen kan man däremot inte hävda 
att någon mer entydig tolkning växte fram. Exempelvis beskrivs den 
historiska utvecklingen i AB Tall som friktionsfri och målmedv eten 
medan den i AB Tall bl a handlar om olyckliga omständigheter och 
anpassning. Likaväl som at t hävda att historien bidragit till ideolo
giernas utformning kan man, på grundval av dessa iakttagelser, 
påstå att ideologierna format historien. 

Den mer systematiska analysen av iakttagelserna om föreställnings
strukturerna, företagsledarnas livsstilar och värderingar respektive 
den historiska utvecklingen, redovisas i kapitel 10 "Föreställnings
strukturerna som olika typer av ideologier". 

IDEOLOGINS ORIENTERANDE BETYDELSE 

Parallellt med iakttagelserna om värdestrukturerna växte också, ur 
företagsledarnas och de övriga intressenternas berättelser, en 
uppsättning iakttagelser av beteende- eller ytstrukturell karaktär 
fram (se disk i kap 4). Dessa iakttagelser är dessutom av två olika 
typer. Den ena typen avser beteendet i de studerade företagen, dvs ett 
slags inifrån-ut perspektiv och den andra typen avser beteendet 
mellan företagen eller företagsledarna/organisationsmedlemmarna 
och olika intressenter, d v s ett slags relations- eller utifrån-in per
spektiv. Det sistnämnda benämns fortsättningsvis för relationsbe
teende. 

Vad gäller beteendet i företagen växte, på en grundläggande nivå, ett 
för varje företag specifikt eller unikt beteendemönster fram. Den typ 
av iakttagelser som denna tolkningsnivå grundar sig på är exem
pelvis att man i AB Tall producerar höga volymer och hanterar 
timret på ett enkelt sätt, att man i AB Gran producerar efter för
säljning, d v s i takt med kundernas inköp, att det är de goda idéerna 
som dominerar reklamproduktionen i AB Reklam samt att det är den 
systematiska analysen och uppbyggnaden av reklambudskapen som 
är ett av de drag som kännetecknar reklamframställningen i AB In
formation. På samma sätt som för föreställningsstrukturerna kan 
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man fór beteendemönstren tala om intressanta likheter och olikheter, 
vars tolkningar grundades från fall till fall. 

Likheterna mellan de studerade företagen består i att beteende
mönstren i alla fyra fallen kan beskrivas i ett antal olika typer eller 
kategorier av beteenden eller beteendedimensioner. De exempel som 
återgavs ovan handlar om hur vara- och tjänsteproduktionen utförs i 
de studerade företagen och ger tillsammans med en uppsättning 
andra iakttagelser rörande de studerade företagens resursomvand
ling underlag för ka tegorin produktionsbeteende. De övriga kate
gorier av beteenden som växte fram i samband med den komparativa 
analysen benämns administrativt beteende, resursdispositionsbeteen-
de, utvecklingsbeteende och omvärldsrelationsbeteende. 

Olikheterna mellan företagen gör att man kan tala om specifika 
beteendeinriktningar eller idealtyper av beteenden. I AB Tall karak
täriseras beteendet totalt sett som effektivitetsinriktat, i AB Gran som 
anpassningsinriktat, i AB Reklam som egoinriktat och i AB Infor
mation som socialt inriktat. Idealtypsklassificeringen av exempelvis 
AB Talls beteendemönster grundar sig på att resursomvandlingen i 
detta företag uppfattas som effektiv, styrningen av de materiella och 
finansiella resurserna som direkt och resurssnål, resursdispositioner
na som strikt avkastningscentrerade, utvecklingsbeteendet som 
självständigt och målorienterat och omvärldsrelationsbeteendet som 
karaktäriserat av ömsesidighet. En jämförelse mellan beteende
mönstret och ideologin i respektive företag visar på en överensstäm
melse som tolkas så att ideologierna orienterar till specifika beteen
deinriktningar, via situationstolkningen. Ideologierna har en oriente
rande betydelse i de studerade företagen. Exempelvis stod AB Tall och 
AB Gran inför samm a typ av marknadsförändring. I AB Tall med 
dess kapitalistiska ideologi tolkades denna situation så att det hand
lade om att utnyttja denna situation och utveckla egna nischer. I AB 
Gran med dess religiösa ideologi tolkades denna förändring så att 
man var tvungen att anpassa sig. 

Samtidigt med detta visade också de studerade företagens ekono
miska situation och legitimitet intressanta mönster, med hänsyn till 
värdestrukturerna och beteendemönstren i de aktuella företagen. 
Exempelvis uppvisar AB Tall, med sina tydliga normer om rationa
litet och effektiva resursomvandling, en ekonomisk situat ion som ur 
alla avseenden är god. I AB Information där värderingar som be
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gränsat vinstintresse och överlevnad gör sig märkbara och resurs
omvandlingen sker på ett återhållsamt och grundligt sätt, är lönsam
heten svag men den finansiella situationen stabil. För AB Reklam 
med dess normer om kreat ivitet och idédominerade produktionsbe
teende är uppgiftslegitimiteten god. Uppgiftslegitimiteten baseras på 
intressenternas upplevelse av de aktuella företagens fullgörande av 
sina uppgifter, dvs i första hand av kvalitén på de varor och tjänster 
som produceras. Även om dessa iaktt agelser inte kan tolkas så ideo
login bestämmer effekterna av ett företags verksamhet, ger de vissa 
indikationer på att ideologin även har en indirekt orienterande 
betydelse. 

Den fullständiga analysen av beteendemönstren och effekterna av de 
studerade företagens verksamhet och deras relationer ti ll ideologier
na i de aktuella företagen redovisas i kapitel 11 "Ideologins oriente
rande betydelse". 

IDEOLOGINS KONTROLLERANDE BETYDEL SE 

När beteendet i de aktuella företagen betraktades ur ett relationsper
spektiv gjordes också int ressanta iakttagelser om likheter och olik
heter, vars tolkningar kunde grundas från fall till fall. 

Likheterna medför att relati onsbeteendet kan beskrivas i termer av 
autonomi och frivilli ghet. Autonomin refererar till överensstämmel
sen mellan företagens och intressenternas beteenden och frivillighe
ten till förekomsten av tvång. I AB Tall exempelvis tolkas autonomin 
bland företagets intressenter som liten och frivilligheten som stor. 
Detta grundar sig bl a på att det såväl från AB Talls sida som från 
kundernas och leverantörernas sida tycks vara en självklarhet att 
man "lägger korten på bordet", när man har med varandra att göra. 

Olikheterna i autonomi och f rivillighet mellan de olika fallen leder 
fram till tolkningen att samagerandet varierar eller att det finns olika 
typer av samagerande i företagen. Mot bakgrund av bl a intressen
ternas förhållningssätt till de ideologiska värderingarna i respektive 
företag kan skillnaderna i samagerande förstås som en fråga om 
makt över problemtolkningen och/eller makt över handlandet. Det 
förstnämnda baserat på värdegemenskap och/eller värdeacceptans 
och det senare på direkt maktutövande, karisma eller ekologisk kon
troll. Makt över problemtolkningen baserad på värdegemenskap 
och/eller värdeacceptans är totalt sett mer vanligt förkommande i 
företagen med samhällsideologier. Exempelvis handlar ideologins 
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kontrollerande betydelse till stor del om makt över problemtolkningen 
baserad på värdegemenskap i AB Information. Grunden fo r detta är 
bl a den användning av vi-begreppet som förekommer bland de an
ställda i detta företag. 

Samtidigt med detta växte också bilden fram av en mer begränsad 
konfliktförekomst i de företag där ideologins kontrollerande betydelse 
baserades på värdegemenskap och/eller värdeacceptans, dvs i sam-
hällsideologiföretagen. Detta tolkas så att ideologierna även kan ha en 
indirekt kontrollerande betydelse. Dvs att begränsad konfliktföre
komst kan bli resultatet av ideologier som kontrollerar via värdege
menskap och/eller värdeacceptans. 

Den systematiska analysen av de empiriska iakttagelserna om rela
tionsbeteendet i de studerade företagen redovisas i kapitel 12 "Ideolo
gins kontrollerande betydelse". 

ORGANISATIONERS IDEOLOGISKA ANSIKTEN 

Resultaten av de tolkningar som görs i kapitel 10 till 12 av empiriska 
iakttagelser som belysts ovan, leder fram till en teori om grundläg
gande föreställningars betydelse i mindre företag. Denna teori betonar 
organisationers ideologiska ansikten och den orienterande och kon
trollerande betydelse som dessa har. Orientering och kontroll anta s 
dessutom vara av ömsesidig betydelse för varandra och indirekt också 
av betydelse för effekterna av ett företags verksamhet. Grunden för 
ideologins orienterande och kontrollerande betydelse i ett företag, är 
den specifika ideologiska karaktären eller det specifika ideologiska 
ansiktet. 

Den lärdom man kan dra av detta arbete är att ideologin är ett starkt 
maktmedel, att både strukturella och processuella aspekter är av in
tresse vid studier av ideologier samt att lösningar på organisationers 
problem inte bara skall sökas i sådana "objektivt" strukturella före
teelser som organisationsstrukturer, marknader, produktionstekni
ker etc utan även i sådan subjektivt strukturella företeelser som or
ganisationernas ideologier. Andra lärdomar som kan dras av detta 
arbete är bl a av metodologisk kar aktär. Denna teori och kvalitéerna 
och begränsningarna i den utvecklade teorin och den använda meto
den behandlas i kapitel 13 "Organisationers ideologiska ansikten - en 
sammanfattning av och reflektioner över den utvecklade teorin". 
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KAPITEL 10 

FÖRESTÄLLNINGSSTRUKTURERNA SOM OLIKA TYPER AV 
IDEOLOGIER 

I detta kapitel fokuseras intresset på värde- eller djupstrukturerna i 
de fyra fallföretagen. En tillbakablick på det inledande kapitlet, visar 
att analyserna i detta kapitel uppfyller den första delen av det syfte 
som formulerades där, dv s de ger kunskaper om de grundläggande 
föreställningarna. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt som belyser föreställningsstrukturer
nas ideologiska karaktär. Detta grundar sig på en sammanfattande 
beskrivning av egenskaperna hos föreställningsstrukturerna i de stu
derade företagen och en jämförelse med ideologibegreppets mer 
vetenskapliga användning. 

I nästa avsnitt idealtypsklassificeras de grundläggande värderingar
na i respektive företag, vilket utmynnar i fyra olika idealtyper: en 
kapitalistisk, en religiös, en narcissistisk och en socialistisk ideologi. De 
parvisa olikheterna i de ideologiska mönstren, mellan å ena sidan den 
ena marknadsföringsbyrån och det ena sågverket och å andra sidan 
det andra sågverket och den andra marknadsföringsbyrån, resul
terar i att de studerade företagens ideologier klassificeras som sam
hälls- respektive livsstilsideologier. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om ideologiernas kopplingar till 
företagsledarnas livsstilar och värderingar samt företagens histo
riska utveckling. 

DEN IDEOLOGISKA KARAKTÄREN 

I föregående kapitel nämns kostnadsmedvetenhet, underordnande, 
kreativitet och seriositet som exempel på föreställningar som förekom 
i de studerade företagen. Av detta kapitel framgår också att varje 
företag uppvisar en specifik uppsättning eller struktur av före
ställningar. Den komparativa analysen visar på sådana likheter i 
dessa strukturer att man kan hävda att föreställningarna i alla fyra 
företagen refererar till ett antal grundläggande värderingar, upp
fattas av organisationsmedlemmarna och andra intressenter och an
ger vad som är önskvärt. En jämförelse mellan detta sätt att se på or
ganisatoriska föreställningsstrukturer och huvuddragen i några av 
de synsätt som finns på ideologier, visar på föreställningsstrukturer



191 

nas ideologiska karaktär. Den empiriska grunden for dessa tolk
ningar och anknytningen till ideologibegreppet belyses nedan. 

Grundläggande värderingar 

Av kapitel 9 framgick bl a att samtidigt som föreställningarna i de 
studerade företagen är olika eller specifika, är de lika. Det sistnämnda 
i den meningen att de refererar till en uppsättning kategorier av 
grundläggande värderingar. Dvs de är föreställningar av världsbilds
karaktär som inte kan sägas vara rätt eller fel utan subjektiva (se 
disk i kap 2 om verklighetsuppfattning, jmf även t ex Kendall, 1981). 
De kategorier som växte fram är som tidigare nämnts sex till antalet 
och benämns existentiella föreställningar, arbetsetiska föreställ
ningar, föreställningar om mänskliga relationer, föreställningar om 
makt, föreställningar om mänskligt arbete och människosyn. 

Existentiella foreställningar 

Med exist entiella föreställningar avses föreställningar om vad som 
berättigar företagens existens eller varande i världen eller uttryckt på 
ett annat sätt vad företagens verksamhet ytterst handlar om. 

Vid första påseendet ka n sättet att uppfatta denna kategori av före
ställningar, föra tankarna till affärsidébegreppet. Affärsidébegreppet 
refererar dock snarare till praktiska, konkreta förhållanden än till 
grundläggande värderingar av världsbildskaraktär. Tilles (1969) och 
Uyterhoeven et al (1977) knyter affärsidén till varu- och tjänstepro
duktionen och Normann (1975) ti ll marknaden, organisatoriska och 
personella resurser. Ett begrepp som ligger betydligt närmare det sätt 
varpå de existentiella föreställningarna uppfattas här, är Sjöstrands 
(1985) utbytesidébegrepp. Han menar att en organisations utbytesidé 
är av existentiell karaktär och handlar om hur organi sationen skall 
relatera sig till/i en samhällsmiljö. 

Att döma av framförall t företagsledarnas berättelser, finns det i alla 
fyra fallen föreställningar om vad de aktuella företagens verksamhet 
ytterst går ut på eller vad som berättigar företagens existens. 

I AB Tall är det hög lönsamhet som berättigar företagets existens. Det 
är det ekonomiska resultatet som gäller såväl för företagsledarnas 
egen motivation som för företagets verksamhet. Exempelvis talar 
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företagsledarna om a tt det är företagets lönsamhet och inte privat
ekonomiska faktorer som styr deras arbetsmotivation. 

Att detta är en föreställning som också nått företagets intressenter 
framkommer bl a hos de anställda som anser att det man satsar på i 
AB Tall i första hand är hög lönsamhet. 

För företagsledarna i AB Gran ser de existentiella föreställningarna 
något annorlunda ut. För dessa två handlar företagande ytterst om 
att såga och hyvla eller att göra ett hederligt arbete. VD:n säge r 
exempelvis "jag tycker det är roligt att såga - jag kunde själv gå dit ut 
och ställa mig och såga". Eller när en av företagsledarna talar om den 
framtvingade försäljningen menar han att den var orättvis eftersom 
företaget gick med vinst vid denna tidpunkt och med tanke på att 
man, från företagets sida, alltid försökt sköta sina åligganden och 
"göra ett hederligt arbete". Bilden av vad företagande ytterst handlar 
om i AB Gran förstärks också av företagsledarnas begränsade 
intresse för den administrativa sidan. Företagsledande i sig och vand
randet i "byråkratiska irrgångar" är, som en av företagsledarna ut
trycker det, inte något som han vill hålla på med. 

Även intressenterna tycks ha uppfattat att det är det praktiska såg
verksarbetet som står i fokus för företagsledarna i AB Gran. Flera av 
intressenterna har uppfattningen att företagsledarna i första hand är 
intresserade av att såga och hyvla. "Dom är bra arbetskarlar men 
inga affärsmän" säger någon. 

I AB Reklam ger tolkningen av företagsledarnas berättelser en bild av 
att företagande för dessa två ytterst handlar om att få utlopp för egna 
intressen. Exempelvis säger VD:n om arbetet i företaget att detta är ett 
sätt att få utlopp för överskottsenergin och att ha rörelsefrihet. Eller 
om upprinnelsen till AB Reklam som företag berättar han "jag ville ju 
hålla fast vid mitt fritidsintresse och då var man ju tvungen att ordna 
någon verksamhet". Kreatören menar att arbetet i företaget är ett 
sätt att få hålla på med ett fritidsintresse. "Satt jag inte här skulle jag 
sitta någon annanstans och hålla på med samma sak" säger han. 

Bland intressenterna, och då framförallt de anställda, talar man i 
flera olika sammanhang om att det är det ledningen känner för som 
gäller. 

För företagsledaren i AB Information handlar företagande om att 
skapa förutsättningar för att människor får en god livskvalité och 
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överlevnad. När han beskriver företagets verksamhet sätts hela tiden 
individerna och deras utbyte av företaget i fokus. Hans syn på tillväxt 
är exempelvis att "tretton personer är ett lämpligt antal organisa
tionsmedlemmar för att man skall kunna behålla gemenskapen och 
sammanhållningen inom företaget". Att överlevnad och inte hög 
lönsamhet är en central föreställning belyses av företagsledarens 
inställning till lönsamhetsproblem. H an menar att företaget aldrig 
haft några lönsamhetsproblem då ägarna aldrig ställt några krav på 
lönsamhet. 

Bland de anställda talar man om att man försöker hålla balansen 
mellan affärsintresse och trivsel. Någon säger "Företaget skulle gå 
göra mycket lönsammare men då vilar X:s anda över företaget som 
säger att det räcker om det går runt". En annan uttrycker det så att 
'Vi vill inte tjäna en massa kosing utan göra ett bra jobb...". 

Arbetsetiska foreställningar 

Etik är ett begrepp som ges många olika innebörder. En är att etik är 
en fråga om de allmänna föreställningar om mänsklig godhet som 
någon eller några omfattar (se t ex Goodpaster, 1985). En an nan är 
att etik inte behöver kopplas till mänsklig godhet utan bara till vad 
som upplevs som bra eller dåligt i en viss situation (jmf t ex Gus
tafsson, 1984, Behrman, 1981). Här utgör den si stnämnda uppfatt
ningen utgångspunkten. Med arbetsetiska föreställningar avses 
därför de allmänna föreställningar eller principer som ligger till 
grund för arbetets utförande eller för de studerade företagens full
görande av sin verksamhet. 

I AB Tall är rationalitet, kostnadsmedvetenhet samt frihet och obero
ende de föreställningar som ligger till grund för företagets fullgörande 
av sin verksamhet. Detta kommer fram såväl i historieskrivningen 
som i företagsledarnas beskrivning av AB Talls produktion, admini
stration och verksamhetsutveckling. Det exempel som kanske bäst 
sammanfattar rationalitetstänkandet är den ene företagsledarens 
syn på vad som är mest väsentligt för ett framgångsrikt företag. Han 
säger "Det är den vertikala integrationen och då menar jag den raka 
linjen från råvara och ut till kunden - allt på den vägen är viktigt. Allt 
det där på sidorna glömmer vi". 

Belysande för företagsledningens djupt rotade kostnadsmedvetenhet 
är exempelvis inställningen till organiserande och budgetering. Om 
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det förstnämnda säger en av företagsledarna "livsfarliga saker när 
det blir en organisation - det finns jobb åt alla och det blir bara tungrott 
och besvärligt" och dessutom kostar det en massa pengar. Till budge
tering är inställningen den att det är inget att hålla på med - d et 
kostar bara pengar. "Det viktiga är att använda råvaran rätt - räkna 
fram vad det kostar att hantera den i varje led det vill säga när man 
gör sågskären", säger en av företagsledarna. 

Att frihet och oberoende också är en central föreställning i AB Tall 
framkommer i en rad olika sammanhang. Exempelvis anser före
tagsledarna att det är bra om samhället lämnar företaget ifred då 
man från företagets sida inte i någon nämnvärd utsträckning in
tresserar sig för eventuella bidrag som skulle kunna komma före
taget till godo. Den ene säger också om fackförenin garnas roll "... jag 
tycker inte att dom har någon praktisk funktion. Jag tycker att det är 
sorgligt att dom anstäl lda skall behöva betala ut en massa skattade 
pengar som skall gå till fackföreningsavgift. Dom kunde ha större 
nytta av pengarna". En bra karl reder sig själv sammanfattar på ett 
bra sätt innebörden av dessa värderingar. Dessutom är frihet och 
oberoende mottot för verksamhetsutvecklingen. De egna förutsätt
ningarna bör styra utvecklingen av företaget och inte den allmänna 
utvecklingen eller exempelvis olika samhälleliga organ som utveck
lingsfonden. Som framgår av fallbeskrivningen säger också en av 
företagsledarna om utvecklingsfonden att " i slutändan är de enbart 
intresserade av att företaget skall acceptera bidrag som tillåter krav 
på en ökad sysselsättning". 

Även om intressenterna i AB Tall enbart i begränsad omfattning talar 
direkt om rationalitet, kostnadsmedvetenhet och frihet och oberoende 
kan man av deras sätt att beskriva företagets agerande förstå at t de 
uppfattat vilka principer som gäller. Leverantörerna talar exem
pelvis om kostnadsmedvetna prisförhandlingar och de anställda om 
"hårt tempo". 

I AB Gran är det en helt a nnan arbetsetik som gäller. Här är det att 
vara en god kristen och underordnande som är ledstjärnor. Exem
pelvis säger en av företagsledarna "jag gjorde saker i tro på min 
Herre, för min Herre och är övertygad om att min Herre komme r att 
se till att detta inte på något sätt kommer att skada varken mej eller 
någon annan. Det kommer att vara till nytta för det här företaget och 
dom som jobbar här". 
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Underordnandet handlar i första hand om företagsledarnas förhåll
ningssätt till omgivningens villkor och utveckling. Om hustill
verkningen säger en av företagsledarna "det var ju så mycket tal på 
60- och 70-talet om a tt vidareförädling var framtiden". AB Grans 
marknad är en ligt företagsledarna ett resultat av den allmänna ut
vecklingen. Om det utökade medbestämmandet och premielönen 
säger de att detta är en följd av de krav som stäl ldes under 70-talet 
respektive branschutvecklingen. 

Bland intressenterna talar man framförallt om den kristna livssynen 
och då är man nära nog eniga om att denna spelade en stor roll i AB 
Grans verksamhet. Exempelvis var det ett an tal av de anställda som 
tyckte att religiositeten spelade en alldeles för stor roll för AB Grans 
verksamhet. Någon av leverantörerna ansåg att det hade varit fler 
som fått ta ekonomiska förluster om inte företagsledarna varit 
religiösa. 

Att döma av vad företagsledarna i AB Reklam berättar, är kreativitet 
och pengar viktiga ingredienser i deras arbetsetik. 

Kreativitetens betydelse sammanfattas kanske bäst av kreatörens 
uppfattning om att det är "djärva och roliga idéer" som är viktiga vid 
reklamproduktion. Detta är något som också en del av kunderna 
talar om. 

Att man har "penningen för ögonen" i AB Reklam framgår såvä l av 
företagsledningens som av de anställdas berättelser. En arbetsdag 
består av 32 kvartar som också skall vara debiterade anser VD:n. Han 
säger också "ringer du mig som kund och vi pratar 11 sekunder så 
har det kostat dig en kvart". Bland de anställda säger någon att "VD:n 
är siffertokig" och tar d etta som ett uttryck för att pengar har stor 
betydelse i företaget. 

I AB Inform ation slutligen ger såväl företagsledarens som intressen
ternas berättelser en bild av att seriositet och kostnadsmedvetenhet är 
två viktiga arbetsetiska föreställningar. Man skall "inte bara arbeta 
med penningen för ögonen", det är viktigt att inte bara "flumma fram 
en idé och försöka vara originella och väcka uppmärksam het" samt 
att bra reklam är "att tala sanning", är exempel på uppfattningar som 
kommer till uttryck i AB Information. 
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Kostnadsmedvetenheten gör sig bl a sy nlig i företagsledarens rädsla 
för att hamna i "astronomiska timtaxor" och när han talar om "hela 
den apparat man drar med s ig för att bedriva den verksamhet man 
gör". Bland de anställda uttrycker någon det så att "Han är en åter
hållsam realist med ett väldigt ansvar för sina medarbetare". 

Föreställningar om mänskliga relationer 

Till denna kategori av föreställningar räknas de föreställningar som 
finns i de aktuella företagen om relationsförhållanden eller relationer 
till andra människor exempelvis kunder och leverantörer. 

I AB Tall kommer dessa föreställningar i första hand till uttryck när 
företagsledarna talar om företagets affärsrelationer. I en god affärs
relation är det ärlighet och lojalitet som sätts i första rummet. Före
tagsledarna talar om att vara juste och att inte sälja där dagspriset är 
som högst. Bland kunder och leverantöre r talar man om att AB Tall 
aldrig skulle "byta leverantör över en natt" och om "långsiktiga kund
relationer". 

För företagsledarna i AB Gran spelar religiositete n även en stor roll 
när det gäller deras föreställningar om mänskliga relationer. Utöver 
att den är en allmänt hållen föreställning, handlar den också om ren
hårighet i relationerna till företagets intressenter. Renhårighet i rela
tion till företagets kunder är bl a en fråga om kvalité. VD:n säger "jag 
har svårt att lura en kund och säga att en vara är bättre än vad den 
är". Att vara renhårig mot en leverantör och/eller en finansiär inne
bär för företagsledarna i AB Gran i första hand, att man skall göra 
rätt för sig. I relationerna till de anställda handlar renhårigheten om 
att inte Q äska samt att säga vad man tycker. Bland leverantörerna 
talar man om a tt "sagt var sagt" oc h en av kunderna menar att AB 
Gran försökte "stå vid sitt ord". 

I AB Reklam är självförtroende rättesnöret för företagets kund- och 
leverantörsrelationer. Uppfattningar som "mannen med Tempo
kassen göre sig icke besvär" eller "vi är respektlösa ..." talar sitt eget 
språk. VD:n berättar att han "blev med reklambyrå" till följd av sina 
provokativa disk ussioner med en kund som köpte annonser i hans 
tidning. Framförallt bland kunderna har man också uppfattat att det 
är denna föreställning som gäller. Vad man tycker om detta varierar 
dock. Någon säger att "vad man tycker om företaget beror på vad 
man tycker om VD:n och antingen älskar man eller så hatar man 
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honom". I relation till en del av de anställda anser VD:n att det många 
gånger är han som till följd av sin erfarenhet vet bäst. 

Att antiauktoritet är en högt hållen princip i AB Information framgår 
bl a av företagsledarens syn på kunder och anställda. När det gäller 
kunderna talar han om personlig samvaro och om att det är väsent
ligt att inte kunden "...känner sig som en flugskit". Om de anställd a 
säger han att "Jag får den respekt jag förtjänar" och då gäller det 
yrkesmänniskan och inte företagsledaren. Eller att de flesta anställda 
har sådant självförtroende att man inte kan sätta sig på dem. "Det är 
ju väldigt bra - det får man ju vara ganska nöjd med " säger han. 
Bland de anstäl lda talas också om antiauktoritet. Någon säger "Han 
har bestämda uppfattningar om vad han tycker men säger inte 
ifrån". 

Föreställningar om makt 

Med föreställningar om makt av ses de föreställningar som finns i de 
studerade företagen om vem som har rätten att utöva makt. I tre av 
de fyra fallen handlar dessa föreställningar i första hand om makt
förhållandena mellan företagsledning och anställda. Undantaget är 
AB Tall där dessa föreställningar även berör kunderna och leverantö
rerna. 

När det gäller föreställningarna om makt i AB Tall är företagsledar
nas inställning den "att två tänker bättre än en" och att det är väsent
ligt "att vara en god förebild". Exempelvis har man såväl från före
tagsledningens som från de anställdas sida ett ringa intresse för med
bestämmande i traditionell mening, dvs i den mening som medbe
stämmandelagen föreskriver. Man ser det som en självklarhet att de 
anställda som berörs av en investering också har "vettiga synpunkter" 
som en av företagsledarna uttrycker det. 

Att vara goda förebilder handlar både om vad företagsledarna för
väntar sig av sig själva och av sina intressenter. De krav man ställer 
på sig själva ställer man också på andra. I relation till de anställda är 
detta en fråga om att vara goda förebilder vad gäller de arbetsinsatser 
man förväntar sig. Inför kunder och leverantörer handlar det om att 
gå före med ärlighet och lojalitet. Belöningar eller bestraffningar an
ses också vara legitima i den mån intressenterna fullgör eller bryter 
mot dessa normer. Detta illustreras bl a av att den ene företagsledaren 
säger "en bra medarbetare blir aldrig för dyr". Eller at t en kund som 
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brister i köptrohet under lågkonjuktur inte kan räkna med att höja 
leveranserna under högkonjuktur. 

Att döma a v såväl företagsledarnas som de anställdas berättelser 
råder i AB G ran föreställningarna att chefen bestämmer och att kon
troll är nödvändig. Inställningen till medbestämmande är negativ hos 
företagsledarna. En av dem säger exempelvis "i styrel serummet är 
det de som tar på sig ansvaret som skall fatta beslut". Bland de an
ställda talar någon om "gammalmodiga värderingar" och en del sam
mankopplar detta med företagsledarnas religiösa livssyn. När före
tagsledarna talar om kontroll använder man sig bl a av omdömen 
som att tid "drälldes bort" och att någon "gjorde för lite". 

I AB Reklam gör sig också föreställningar, som att chefen bestämmer 
och att kontroll är viktig, märkbara. Exempelvis säger VD:n "ja g 
markerar ju om jag tycker att det drar iväg - och då får det bli så och 
då får man säga vad man vill". VD:n talar också om den nödvändiga 
"generalkontrollen". Bland de anställda är det en del som menar att 
det är principen om att chefen bestämmer som ytterst gäller. 

I linje med antiauktoriteten i AB Information handlar också föreställ
ningarna om makt, om demokrati och jämlikhet. Företagsledaren 
säger "ett företag som AB Information behöver inte ha någon 
VD...utan utvecklas mest genom att dess aktörer själva får lösa olika 
problem". En av de anställda uttrycker sig så att "X är ointresserad av 
vinning för egen skull och lyssnar därför med alla anställda när det 
gäller större frågor". Föreställningen om jämlikhet illustreras på ett 
bra sätt av en av de anställda när denna säger "man bör vara 
yrkeskunning och inte spela Allan" för att bli respekterad i AB 
Information. 

Föreställningar om mänskligt arbete 

Som föreställningar om mänskligt arbete betecknas de föreställ
ningar som finns i de studerade företagen om vad som är goda arbets
insatser. 

Att prestera en god arbetsinsats i AB Tall är, som framgår såväl av 
historié- som av verksamhetsbeskrivningen, framförallt att arbeta 
hårt och göra rätt för si g men också att vara självständig. Bland de 
anställda uttrycker någon det så att företagsledningens motto är "att 
har man bra betalt så skall man också arbeta hårt". 
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Hos företagsledarna i AB Gran är inställningen något annorlunda. 
Utöver att en av dem säger att "arbete befordrar hälsa och v älstånd 
och förhindrar många tillfällen till synd" så tycks god arbetsmoral 
innebära att en anställd bör arbeta de timmar han/hon är skyldig och 
ha yrkesstolthet. 

Om goda arbetsinsats er talas inte så mycket i AB Reklam men den 
föreställning som finns, tycks i likhet med i AB Gran vara att en 
anställd bör arbeta de timmar han/hon är skyldig. VD:n talar om att 
en anställd med god arbetsmoral är "en som inte stjäl tid från före
taget". 

Inställningen till mänskligt arbete i AB Information är åtminstone 
hos företagsledaren den att arbetsmoral är kulturellt betingad och att 
arbete inte bör ta för stor del av livet. En av de anställda anser att 
inställningen till arbete i företaget är att det skall vara 8 till 5. Med 
detta avses bl a att alltför stor tid inte skall läggas ned på arbete. 

Människosyn 

Kategorin människosyn avgränsas här till att avse föreställningar om 
människans godhet eller ondska. Denna kategori av föreställningar 
är också den som är svagast empiriskt grundad då det enbart är i två 
av de studerade företagen som man ger uttryck för någon människo
syn och denna är dessutom enbart företagsledarens eller företags
ledarnas. 

I AB Gran, som är det ena av de två företagen i vilket en människosyn 
kommer till uttryck, kan denna tolkas så att människan inte 
alltigenom uppfattas som god. Exempelvis talar en av företagsledarna 
om att "...moralen är låg" och att "...människan i grunden är 
egoistisk...". 

För AB Reklam gäller att det framförallt är VD:n s om talar om 
människosynen och han säger "jag förutsätter att alla människor är 
goda till dess de visat motsatsen". 

I AB Tall och i AB Infor mation ger man överhuvudtaget inte uttryck 
för någon god e ller ond människosyn, varför jag väljer att karak
tärisera eller beteckna människosynen i dessa företag som neutral. 
Naturligtvis kan detta diskuteras. Alternativet är att säga att någon 
människosyn inte finns i dessa företag. 
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..som uppfattas av organisationsmedlemmarna och övriga intres
senter 

Den andra iakttagelsen eller likheten som återkommer från fall till 
fall är att värderingarna inte bara kommer till uttryck hos företags
ledarna utan även hos andra organisationsmedlemmar och övriga 
intressenter. 

Jag talade i kapitel 2 om att en del av forskningsuppgiften i detta 
arbete är att försöka ta reda på om värderingar eller föreställningar i 
någon mening är delade dels mellan organisationsmedlemmarna och 
dels mellan organisationsmedlemmarna och övriga intre ssenter. De 
empiriska erfarenheterna i detta arbete tyder på att föreställningar
na i första hand är företagsledningens och att de därmed kan , men 
inte med nödvändighet behöver, delas av organisationsmedlemmarna 
och övriga intressenter. Jag väljer därför att tala om uppfattade i 
stället för om gemensamma föreställningar. 

Att det i första hand är företagsledningens föreställningar framgår 
kanske främst av att det är hos dessa som föreställningarna kommer 
tydligast till uttryck. I AB Tall är det exempelvis företagsledarna som 
hela tiden talar om rationalitet och kostnadsmedvetenhet. Inom AB 
Gran betonas religiositetens betydelse framförallt av företagets ledare. 
I AB Reklam är det hos företagsledningen som självförtroendet gör 
sig mest synligt. Och i AB Information är det i första hand ägaren som 
talar om kostnadsmedvetenhet. Detta kan naturligtvis överbetonas av 
att företagsledarna är mer vana att uttrycka sig eller mer verbala än 
en del av de övriga intressenterna. 

Något som också talar för att det är företagsledningens föreställ
ningar, är att organisationsmedlemmarna tenderar att göra sina 
beskrivningar i "dom"- eller MhanM-termer. De tta är dessutom något 
som underbetonas i den typ av sammanfattningar som b lir resultatet 
av fallbeskrivningar. Ordagrant återgivande är nödvändigt för att 
detta klart skall framgå. I AB Tall exempelvis talar någon av de 
anställda om att det är "dom" ell er företagsledarna som har som 
motto "att har man bra betalt så skall man också arbeta hårt". Eller i 
AB Reklam uttrycker sig någon så att det är "han" eller X som har 
penningen för ögonen. Det är främst i AB Information som man i 
någon större utsträckning använder sig av "vi'-begreppet. Där säger 
man exempelvis att "vi vill inte tjäna en massa kosing..." eller "vi vill 
framstå som seriösa". 
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En fråga som man naturligtvis kan ställa sig, är hur företagsledarna 
kan framstå som så eniga. En av förklaringarna till detta torde vara 
att den ene dominerar och den andre underordnar sig eller accep
terar. Så verkar också vara fallet åtminstone i AB Gran och i AB 
Reklam. I båda dessa företag har VD:arna en betydligt mer fram
skjuten plats än de två andra ägarna/ledarna. Exempelvis refererar 
såväl organisationsmedlemmarna som de övriga intress enterna i be
tydligt större uts träckning till de två förstnämnda. Kreatören i AB 
Reklam säger till och med a tt "skall man vara med och leka på X:s 
gård får man göra det på hans villkor". 

En annan förklaring till denna enighet, kan vara att man som 
ledare/ägare inte kan stanna kvar i ett företag om man inte i någon 
mån delar de grundläggande värderingarna. Att företagsledare/-
ägare lämnar ett företag om meningarna går isär framgår också av 
AB Reklams och AB In formations historier. I båda dess a företag har 
företagsledare/ägare lämnat företagen på grund av meningsskiljak-
tigheter av mera grundläggande karaktär. I AB Reklam handlade 
det om hela förhållningssättet till arbete och företagande. En av före
tagsledarna i AB Reklam kommenterar detta så att "han trivdes nog 
inte riktigt här - ha n ville nog ha en lugnare tillvaro". I AB Infor
mation handlade det om att den ägare som lämnade företaget ville "bli 
vid sin läst" i stället för att utveckla företaget. För den anställde före
tagsledaren stod bl a hans ideal om hög lönsamhet i konflikt med 
överlevnadsidealen i företaget. 

Trots detta framgår av alla fyra fallbeskrivningarna a tt flera av de 
föreställningar som nyss redovisats, uppfattas av organisationsmed
lemmarna och de övriga intressenterna. De föreställningar som upp
fattas av intressenterna tillhör som regel någon av de kategorier av 
föreställningar som direkt berör intressen ten i fråga men kan också 
ligga utanför dennes intressesfär. Exempelvis talar både företagsled
ningen och kunderna och leverant örerna om ärlighet i AB Tall. I AB 
Gran har de anställda uppfattat att företagsledningens inställning är 
att det är chefen som har makten. Bland AB Reklams kunder är det 
många som noterat att kreativitetet är viktigt i detta företag. I AB 
Information har många av intressenterna uppmärksammat att 
seriositet är en central arbetsetisk föreställning. En av de reflektioner 
som gjordes i samband med intervjuerna, vad gäller ordval och ut
tryckssätt, var att det ibland framstod som om samma person inter
vjuades oavsett om respondenten var kund, leverantör, anställd eller 
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företagsledare. Speciellt "slående" var detta i AB Tall och i AB 
Information. 

I detta sammanhang vill jag också återknyta till diskussionerna i 
kapitel 3 om medvetna respektive omedvetna föreställningar. De em
piriska erfarenheterna stärker den inställning som redovisades där. 
Föreställningarna är genom att de kan uttryckas och/eller uppfattas 
inte omedvetna, samtidigt som detta inte behöver innebära att de är 
omedelbart tillgängliga eller klart medvetna i en organisation. Det 
sistnämnda grundar sig på de reaktioner som bl a återföringen av 
fallbeskrivningarna medförde. En icke ovanlig reaktion hos respon-
denterna var att fallbeskrivningarna tydliggjorde vad de själva inte 
skulle kunnat uttrycka. Uttryckt på e tt annat sätt kan man säga att 
fallbeskrivningarna bl a avtäckte de icke omedelbart tillgängliga före
ställningarna. 

Att föreställningarna kan men inte med nödvändighet behöver vara 
delade, framgår främst av organisationsmedlemmarnas och de 
övriga intressenternas ordval och/el ler sätt att beskriva de studerade 
företagens verksamhet. En intressent kan utöver att vara positiv eller 
att dela värderingarna, ta avstånd från dem eller förhålla sig neutral. 
Jag talade nyss om vad vi kan kalla för "dom"- eller "han"- respektive 
"vi"-beskrivningar. I de fall där intressenterna, som i exemplen 
hämtade från AB Information, använder "vi"- beskrivningar, ger 
detta tillsammans med det övriga ordvalet stöd för att föreställ
ningarna kan vara delade. 

För intressenternas ordval i övrigt, gäller att detta kan vara positivt, 
negativt eller neutralt. Exempelvis verkar de anställda i AB Tall 
förhålla sig ganska neutrala till lönsamhetstänkandet. Man konsta
terar, utan vare sig positiva eller negativa ordval, att det är hög lön
samhet som företagsledningen satsar på i AB Tall. I AB Gran däremot 
är förhållningssättet mer negativt till företagsledningens existensiella 
föreställningar. Att företagsledningen där i första hand är inriktad på 
att göra e tt hederligt arbete kommenterar bl a av en av kunderna 
med att "Dom är bra arbetskarlar men inga affärsmän". I AB Rekla m 
talar några av de anställda om den betydelse som pengar har i termer 
av att "VD:n är siffertokig". Även detta har en klang som talar för att 
inställningen till just denna föreställning inte är alltför positiv. Ett 
exempel på en positiv inställning eller ett delande av föreställ
ningarna, hämtat från AB Information, är att företagsledarens in
ställning till makt kommenteras med att "X är ointresserad av 
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vinning för egen skull och lyssnar därför med alla anställda när det 
gäller större frågor". 

På samma sätt som fallbeskrivningarna underbetonar betydelsen av 
"vi"-, " dom"- eller "han"-beskrivningar, underbetonar de också värd e
laddningen i de ordval som respondenterna gör. Min samman
fattande tolkning av de studerade företagen är dock a tt organisa
tionsmedlemmarna och de övriga intressent erna övervägande är po
sitiva eller förhåller sig neutrala till de grundläggande värderingarna 
i AB Tall, medan man huvudsakligen förhåller sig neutrala eller tar 
avstånd ifrån en del av värderingarna i AB Gran. I AB Reklam 
däremot finns inget mellanläge, där tar intressenterna antingen av
stånd ifrån de grundläggande värder ingarna eller delar dem. För A B 
Information gäller att förhållandevis många av organisationsmed
lemmarna och även en del av de övriga intressenterna tycks dela de 
föreställningar som finns i företaget. 

~ och anger vad som är önskvärt 

Den tredje egenskap som tillskrivs föreställningsstrukturerna dvs att 
föreställningarna anger vad som är önskvärt, grundar sig inte på 
samma direkta sätt som de två tidigare på språket i de studerade 
fallen. Här är det föreställningarnas förekomst i sig som ligger till 
grund för denna tolkning. Det är just i förekomsten av vissa typer av 
föreställningar som det önskvärda eller eftersträvansvärda ligger. 
Det är att exempelvis rationalitet, renhårighet, självförtroende och 
seriositet finns som föreställningar i de studerade företagen, som talar 
om att detta är önskvärt eller eftersträvansvärt. Föreställningar som 
inte finns är, om än inte onda eller icke önskvärda, betydelselösa. Som 
stöd för detta kan också samtalen med framförallt företagsledarna 
tas. I den mån teman togs upp från intervjuguiden som låg helt utan
för deras referensramar, uppvisade de nära nog en oförstående min. 
Det man själv inte talar om är ointressant eller betydelselöst. 

Vissa föreställningar kan dock vara av ondo i den mån de står i direkt 
opposition till de föreställningar som finns i organisationen. Abelson 
(1973) talar om vad man kan kalla "värst afiendeföreställningar". Jag 
föredrar att benämna dessa "motsatsföreställningar". I AB Tal l exem
pelvis är irrationalitet negativ. För företagsledarna i AB Gran är mot
satsen till renhårighet av ondo. Inom AB Reklam är motsatsen till 
självförtroende icke önskvärd. Och i AB Information är "icke-serio-
sitet" negativ. 
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Betydelsen av att föreställningarna anger vad som är önskvärt eller 
av att de finns, nöjer jag mig så här långt med att se som liktydig med 
att föreställningarna föreskriver vilka normer eller värderingar som 
är eftersträvansvärda eller önskvärda som riktlinjer för de t organi
satoriska beteendet. Man kan också uttrycka det så att de grund
läggande värderingarna anger eller begränsar handlingsutrymmet 
och därigenom exkluderar vissa typer av beteenden eller handlingar 
(jmf Hedberg och J önsson, 1977). Detta innebär dock inte att före
ställningarna i sig anger "vilka vägar som skall gås". "Vilka vägar som 
gås" visar sig i företagens beteenden- och/eller handlingar, som vi får 
anledning att återkomma till i de två följande kapitlen. 

Anknytningen till ideologibegreppet 

Ideologibegreppet anses av många vara grundat av de Tracy i slutet 
av 1700-talet (se t ex Drucker, 1974, Gouldner, 1976, Larrain, 1979). 
De Tracys betydelse för ideologibegreppet tycks dock i första hand 
vara grundarens, då det inte är han utan Marx och Mannheim som 
är centrala i många av de verk som är inriktade på att utreda ideolo
gibegreppet (se t ex Heeger, 1972, Drucker, 1974, Gouldner, 1976, 
Larrain, 1979, Carlsnaes, 1981, Kendall, 1981, Abercrombie et al., 
1984, Thompson, 1984). Andra namn som också förekommer hos en 
del av dessa författare är Althusser, Durkheim, Grams ci, Habermas, 
Weber och Parsons. 

Att döma av dessa begreppsligt utredande verk, finns det ingen en
hetlig användning av begreppet ideologi som kan stödja a tt de egen
skaper som organisatoriska föreställningsstrukturer tillskrivs i detta 
arbete, är av ideologisk karaktär. Snarare kan man uttrycka det så 
att det finns vissa gemensamma drag eller tankar i en del av de ideo
logiska synsätten som gör att ideologier kan uppfattas som subjektiva, 
funktionella och forma de av och företrädande vissa intressen. Det är 
också dessa gemensamma drag eller tankar som ger stöd fö r att före
ställningsstrukturerna i de studerade företagen, på grundval av de 
egenskaper som de uppvisar, kan uppfattas som ideologier. 

Att föreställningsstrukturerna i de studerade företagen karaktärise
ras som ideologier bl a till följd av att de består av en uppsättning 
grundläggande värderingar, är det kanske ingen som i allmän me
ning ifrågasätter. Vi uppfattar ofta ideologier som politiska och politik 
är subjektiv. Ser vi till ideologibegreppets teoretiska användning är 
detta inte lika självklart. Uppfattningen att ideologier är subjektiva till 
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sin karaktär får ett varierande stöd av olika forskare. Larrain (1979) 
exempelvis anser att synen på ideologi förändrats över tiden. Från 
början hade den subjektiva och psykologiska övertoner varefter Marx 
genom kopplingen till den historiska utvecklingen av sociala motsätt
ningar tonade ned detta. I dag menar han dock att synen på detta be
grepp återfått sin subjektiva karaktär. Kendall (1981) företräder en 
annan uppfattning. Han menar att gemensamt för de olika sätt som 
begreppet används på, är att ideologi är en subjektiv kognition. Or
saken till att flera av de tidiga "ideologerna" ville påvisa begreppets 
icke-subjektiva karaktär var bl a metodologisk och/eller kun
skapsteoretisk. De v ille i en tid då det positivistiska kunskapsidealet 
var på frammarsch, påvisa att läran om ideologi var vetensk ap. Jag 
delar, som redan framgått, Kendalls (1981) uppfattning att ideologier 
är subjektiva till sin karaktär. Exempel på några av de ovan nämnda 
"ideologernas" sätt att använda begreppet ideologi får belysa detta 
ställningstagande. 

För de Tracy exempelvis, som försökte utveckla en vetenskap om 
idéer, är en ideologi de sanna, på förnimmelsegrunder fastställda 
idéerna som finns i ett visst samhälle (se t ex Drucker, 1974, Gouldner, 
1976, Larrain, 1979). Ha n lyckades dock e nligt de här nämnda för
fattarna aldrig övertyga om det positiva eller objektiva i detta synsätt 
varför hans synsätt av många kritiker avfärdades som subjektivt. 

Karl Marx som kanske är den som framförallt sammankopplas med 
ideologibegreppet, använde detta på flera olika sätt. En av de an
vändningar som vanligen tillskrivs Marx är kort uttryckt att han 
uppfattade ideologin som de idéer, normer, tankesystem etc som bärs 
upp av den härskande samhällsklassen. Vilka dessa idéer och den 
härskande samhällsklassen är, har en materiell bestämning (se t ex 
Drucker, 1974, Gouldner, 1976, Larrain, 1979, Carlsnaes, 1981, 
Therborn, 1981, Abercrombie et a l., 1984). En del betonar också att 
denna typ av ideologier betraktas som sakligt falska, falska tanke
system eller ett falskt medvetande (se Drucker 1974, Gouldner, 1976, 
Therborn, 1981). Mer sentida marxister talar dock som regel inte om 
falska tankesystem utan om dominerande ideologier (Abercrombie et 
al., 1984). Trots rigorositeten i den marxistiska teorin och ideologi
begreppets materiella bestämning inom denna skolbildning, är det 
inte mycket som skiljer deras användnig a v ideologibegreppet såsom 
den återgetts här från de Tracys. De föreställningar som ideologi
begreppet refererar till är idéer, normer, tankesätt etc och dessa är 
trots den materiella bestämningen subjektiva till sin karaktär. Ken-
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dall (1981) skiljer mellan den typ av ideologibegrepp som de Tracy 
använder och det marxistiska genom att hävda att det förstnämnda 
är autonomt och det sistnämnda icke-autonomt. Med de tta menar 
han att ideologin i båda fallen handlar om myter, symboler, idéer, dvs 
är subjektiv till sin karaktär men att den i det marxistiska perspek
tivet bestäms av den sociala strukturen eller klassintressen och i det 
andra fallet av sökandet efter sanning. 

Mannheim skiljer sig från Marx framförallt genom att han har en 
icke-historisk syn på ideologi och betonar ski llnaden mellan veten
skap och ideologi (Drucker, 1974). Mannheim talar om ideologier och 
utopier. Ideologier är de idéer som syftar till att bevara det existerande 
och utopier till att överskrida detta (se t ex Drucker, 1974, Carlsnaes, 
1981, Larrain, 1979). Det icke-historiska ligger i att Mannheim inte 
bara sammankopplar ideologi med en viss klass utan med vilken 
klass som helst som uppbär reaktionära idéer (Drucker, 1974). 
Mannheims syn på ideologi ger på samma grunder som de Tracys 
och Marxs användning av begreppet stöd för dess subjektivt kognitiva 
karaktär (jmf Kendall, 1981). 

Bland de mer sentida användarna av ideologibegreppet som ger stöd 
för dess subjektiva karaktär, kan Thompson (1984) och Bell (1965) 
nämnas. Den förstnämnde är för begreppets användning i veten
skapliga sammanhang och den andre mot. Thompson (1984) hävdar 
bl a att ideologier, genom mening - symbolsystem eller idésystem, 
upprätthåller dominansrelationer. Trots sitt kritiska perspektiv me
nar han att falska tankesystem eller falskt medvetande inte existerar 
då världen av honom uppfattas som en social konstruktion. Föreställ
ningssystemens subjektiva karaktär blir därför snarare en självklar
het för honom i s tället som för de ovan nämnda författarna ett pro
blem. För Bell (1965) däremot är det just den subjektiva karaktären 
som är problemet. Han tillhör en av de mest ivriga förespråkarna för 
"ideologins död" som han bl a uttrycker det. Ideologi menar han upp
rätthåller sig vid den absoluta sanningen eller det yttersta i stället för 
vid tekniska lösningar på problem, direkta mål etc. Det förstnämnda 
är enligt honom till följd av den subjektiva karaktären inte vetenskap 
(jmf Kendall, 1981). 

Om vi lämnar den subjektiva karaktären till förmån för det andra s k 
gemensamma draget i en del av de ideologiska synsätten, dvs att 
ideologin är formad av och företrädande vissa intressen och då den 
härskande klassens, förs tankarna automatiskt in på marxismen (se t 
ex Drucker, 1974, Gouldner, 1976, Larrain, 1979, Carlsnaes, 1981, 
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Therborn, 1981, Abercrombie et al., 1981). Jag talar om att föreställ
ningarna uppfattas av organisationsmedlemmarna och andra intres
senter bl a för att markera att föreställningsstrukturerna i grunden 
är företagsledarnas. Det är företagsledarna i alla fyra företagen som 
har makten över produktionsmedlen eller tillhör den härskande 
klassen och därmed också har möjlighet att forma en föreställnings
struktur eller en ideologi som företräder deras intressen. I detta hän
seende stöder också den marxistiska ideologisynen uppfattningen att 
föreställningsstrukturerna i de studerade företagen är av ideologisk 
karaktär. Viktigt är dock givet den s k härskande klassens eller före
tagsledarnas betydelse att föreställningarna, som framgick av den 
tidigare analysen, kan vara allt från delade till icke delade. Detta är 
något som vi får anledning att återkomma till i de följande kapitlen. 

Nära knuten till tankarna om den härskande klassen är också 
marxisternas tes om en enda, falsk eller dominerande ideologi. Denna 
tes ger dock inte samma stöd för att föreställningsstrukturerna i de 
studerade företagen är av ideologisk karaktär. En ideologi kan aldrig 
vara sann eller falsk då den har den mening eller den innebörd som 
den grupp som den omfattas av ger den (se kap 2 om verklighets
uppfattning och Thompson, 1984). Möjligtvis är "den enda föreställ
ningsstrukturen" som respektive företag tillskr ivs i detta arbete, att 
likställa med en dominerande ideo logi. Här kan det dock vara frukt
bart att föra in Mannheims begreppspar total och speciell eller partiell 
ideologi (Heeger, 1972, Carlsnaes, 1981). Kort uttryckt k an en total 
ideologi beskrivas som den ideologi som omfatta s av exempelvis ett 
helt samhälle och en partiell som den som omfattas av en viss grupp. 
Marxisterna intresserar sig för totala ideologier medan intresset i 
detta arbete är fokuserat på partiella ideologier. Marxisterna rör sig 
på den universellt objektiva nivån och detta arbete på den kulturellt 
subjektiva nivån (se Louis, 1981). Av samma skäl som att en ideologi 
inte kan vara sann eller falsk kan det inte finnas en enda ideologi på 
den kulturellt subjektiva n ivån utan, som denna studie visar, flera 
olika ideologier. På den universellt objektiva nivån däremot, kan 
kanske föreställningarna vara så likartade att man kan tala om en 
enda eller ett fåtal dominerande ideologier eller föreställningsstruk
turer. I d etta hänseende ger Mannheims uppfattning att det alltid 
finns flera ideologier som manifesterar rådande e ller befintliga in
tressen ett bättre stöd för det synsätt som vuxit fram i detta arbete än 
det marxistiska (se t ex Drucker, 1974, Carlsnaes, 1981, Larrain, 
1979). 
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En annan fråga av intresse, är hur pass medveten den s k härskande 
klassen eller företagsledarna och andra är om de ideologiska före
ställningarna. Vid den tidigare analysen hävdades bl a att de ideolo
giska idéerna inte är omedvetna men inte heller direkt tillgängliga. 
En allmän och även ibland vetenskaplig uppfattning är dock att ideo
logier är medvetna och genomtänkta (se t ex Alvesson och Berg, 
1988). Åtminstone det förstnämnda torde kunna förklaras av att lik
hetstecken sätts mellan ideologi och politisk ideologi och att den poli
tiska ideologin uppfattas som medveten och genomtänkt. Ser man till 
de uppfattningar som finns bland "ideologerna" är det ingalunda klart 
att ideologier är direkt medvetna och genomtänkta. Gouldne r (1976) 
framför tanken om att ideologin visar på det som inte är synligt eller 
medvetandegjort men ändå möjligt at t känna igen. Therborn (1981) 
tillskriver, via ett citat hämtat från Engels, Marx och Engels upp
fattningen att den som bygger upp ett ideologiskt sys tem visserligen 
gör det genom en medveten tankeprocess men att det inte rör sig om 
någon total medvetenhet hos den som gör det. Denne är omedveten 
om drivkrafterna. Själv tar Therborn (1981) avstånd från detta 
synsätt då han menar att det är knutet till en syn på mänsklig 
motivation som är oacceptabel. Av d etta kan man, trots oenigheten 
bland olika författare, dra lärdomen att föreställningsstrukturer inte 
med nödvändighet behöver uppfattas som medvetna för att kunna 
karaktäriseras som ideologier. 

Det tredje gemensamma draget i de ideologiska synsätten, dvs funk
tionaliteten, diskuteras av Heeger (1972) i termerna av bl a preskrip
tion och rättfärdigande. Det förstnämnda syftar bl a på Marx teori om 
ideologin som instrument för klassintressenas främjande och det se
nare bl a på Marx teori om det borgerliga klassmedvetandet. Exempel 
på detta är bl a enligt Heeger (1972) att ideologier rättfärdigar atti
tyder och värderingar. Att det är företagsledarnas föreställningar 
som uppfattas av organisationsmedlemmarna och övriga intressen
ter, menar jag, är ett exempel på den preskriptiva funktionen och att 
föreställningarna anger vad som är önskvärt på den rättfärdigande. 
För en utvecklad syn på den processuella funktionaliteten eller före
ställningsstrukturernas mer konkreta betydelse krävs den analys av 
handlandet och/eller beteendet som görs i de två närmast följande 
kapitlen. Att jag föredrar att tala om föreställningarnas betydelse i 
stället för funktion, har att göra med funktionalitetens kunskapsteo
retiska "hemvist". Ett användande av begreppet funktion kan tolkas 
så att A ensidigt ger B. Som framgick av avsnittet om kunskapssynen, 
uppfattas verkligheten här som "strukturellt samspel". 
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OLIKA IDEALTYPER 

Så här långt har intresset fokuserats på likheterna mellan föreställ
ningsstrukturerna i de studerade företagen. Men vi kan också se att 
dessa grundläggande värderingar sinsem ellan är mycket olika. Hög 
lönsamhet och att göra et t hederligt arbete är två helt olika typer av 
existentiella föreställningar. Kreativitet och att dra in pengar respek
tive seriositet och kostnadsmedvetenhet är olikartade arbetsetiska ut
gångspunkter. Föreställningar som att chefen bestämmer och kont
rollerar kontra att demokrati och jämlik het är önskvärd, visar två 
skilda inställningar till makt. Figur 9 nedan är en sammanställning 
över ovan gjorda kategoriseringar som delvis belyser skillnaderna i de 
studerade företagens grundläggande värderingar. 

En närmare granskning av de specifika värderingarna i varje före
tag, visar att de kan karaktäriseras som olika idealtyper. Värt att 
komma ihåg inför de idealtypsbenämningar som följer nedan är att 
dessa, genom att de konstrueras utifrån data, fångar upp det centrala 
hos en företeelse. Att det är det centrala som fångas upp innebär också 
att en företeelse aldrig kan ha alla eller exakt de kvalitéer som ideal
typen har. Dessutom är, vilket kan vara svårt att till fullo förmedla, 
forskarens inkännande eller empati av betydelse för idealtypsbe-
nämningen vid en uttolkande forskningsstrategi (se disk i kap. 4). 

Den kapitalistiska ideologin 

Som idealtyp vill jag klassificera AB Talls ideologi som kapit alistisk 
eller hävda att det är kapitalismens anda som ligger till grund för 
ideologin i detta företag. Hederlighet, sparsamhet och flit är några av 
de dygder som Weber (1978) tar upp vid si n diskussion av kapitalis
mens anda. En anda som han dessutom anser har sina rötter i den 
protestantiska etiken. Rationalitet, kostnadsmedvetenhet, god affärs
moral i form av ärlighet och lojalitet samt hårt arbete, är exempel på 
några av de ideologiska värderingar som k an sammankopplas med 
dessa dygder eller vad vi kan kalla den kapitalistiska tanketraditio
nen. 
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Figur 9: Sammanställning över de grundläggande värderingarna i 
de studerade företagen. 
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I Webers (1978) arbete talas också om vikten av att pengar förräntar 
sig och att de moraliska attityderna är utilistiskt formulerade, dvs 
nyttiga. Exempelvis är hederlighet, kredit, punktlighet och sparsam
het nyttiga eftersom detta ger kredit och kredit ger pengar (Weber, 
1978). Att vissa av de ideologiska föreställningarna i AB Tall också är 
nyttiga i denna bemärkelse, framgår av det sätt på vilket företags
ledarna talar om dem. Exempelvis kan hederlighet tolkas som nyttig 
ur det hänseendet att denna banar väg för det "bästa" priset vid pris
förhandlingar. 

Något som dessutom betonas i Webers verk är att tjänandet av 
pengar inte är till för egen livsnjutning utan är ett mål i sig (Weber, 
1978). För företagsledarna i AB Tall är tjänandet av pengar ett mål i 
sig i den meningen att det är företagets lönsamhet som är väsentlig. 
Det är inte de egna intressena eller den egna vinningen utan det orga
nisatoriska intresset som står i förgrunden. Det organisatoriska in
tresset är dessutom materialistiskt såtillvida att det är hög lönsamhet 
som ytterst berättigar företagets existens. Att det är det organisatoris
ka intresset som prioriteras gäller också rent allmänt för de ideo
logiska värderingarna i AB Tall. Rationalitet, kostnadsmedvetenhet , 
hederlighet är alla exempel på värderingar som främja r det organi
satoriska intresset eller organisationens "ve och väl". 

Den religiösa ideologin 

De ideologiska föreställningarna i AB Gran är dock a v en annan 
karaktär än i AB Tall. De vilar på en annan grund och främjar andra 
intressen eller ett annat intresse. Som idealtyp vill jag karaktärisera 
ideologin i detta företag som religiös eller hävda att det är religiosite
tens anda som vilar över detta företag. 

Det är ytterst det andliga och inte det världsliga som är viktigt i AB 
Gran. De ideologiska föreställningarna i AB Gran tjänar företagsle
darnas personliga eller ytterst Guds intressen. Detta grundar jag på 
att det är företagsledarens eller företagsledarnas religiösa övertygelse 
eller kristna livssyn som utgör basen för många av de ideologiska vär
deringarna i detta företag. Ideologin har sin grund i deras kärlek till 
Gud. En a v företagsledarna säger exempelvis vid ett tillfälle, att det 
inte bör vara något annat än den kristna tron som betyder något. 
Egentligen borde han kunna lämna hus och arbete för sin kristna tros 
skull. Det världsliga är mindre viktigt. Nielsen (1983) menar att en 
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människa med en religiös ideologi sä tter sitt hopp til l den andliga 
världen i stället för den fysiska och har den inställningen att: 

"Man...must be tamed into givi ng unto Caesar what is Caesars 
and unto God what is God's. (Nielsen, 1983:38). 

Ser vi till sådana enskilda föreställningar som underordnande, att 
chefen bestämmer, att kontroll är nödvändig och att de anställda bör 
arbeta den tid de är skyldiga, behöver dessa naturligtvis inte rent all
mänt vila på en religiös grund. Men erinrar vi oss det ordval och de 
uttalanden varmed dessa kom till uttryck, ser vi att de ibland har en 
religiös grund i AB Gran. Exempelvis talar de anställda om att inställ
ningen till medbestämmande är religiöst betingad. Och när en av 
företagsledarna talar om inställningen till mänskligt arbete talar han 
samtidigt om att "arbete förhindrar många tillfällen till synd". Detta 
tillsammans med föreställningar som att företagande ytterst handlar 
om att göra ett hederligt arbete, att det är viktigt att vara renhårig 
och en god kristen samt att människan inte är alltigenom god, gör att 
jag som idealtyp anser att AB Grans ideologi kan karaktäriseras som 
religiös. 

En fråga som kan ställas med anledning av idealtypsbenämningarna 
av AB Talls och AB Grans ideologier är om inte den kapitalistiska 
ideologin också i någon mening är religiös. Naturligtvis är denna 
fråga berättigad ur det hänseendet att den kapitalistiska ideologin 
ytterst sammankopplas med den protestantiska etiken. Den protes
tantiska etiken såsom den konkretiseras i den kapitalistiska ideologin 
i AB Tall, främjar dock inte i första hand Guds intresse utan ett orga
nisatoriskt materialistiskt intresse. En annan fråga som kan ställas 
med anledning av idealtypsbenämningen av AB Gran, är om dess 
ideologi skulle kunna klassificeras som den "okunniga" ideologin. 
Begränsade ekonomiska kunskaper och/eller bristande intresse för 
denna typ av frågor tycks också vara kännetecknande för företaget 
eller företagsledningen. Naturligvis kan man inte bortse från betydel
sen av detta, men jag vill ändå, pga religiositetens djupa förankring 
hos framförallt företagsledarna, använda idealtypsbenämningen reli
giös. 

Den narcissistiska ideologin 

Om de ideologiska värderingarna i AB Gran k an sägas vara grun
dade på en kärlek t ill Gud, kan man i linje med detta hävda att de 
ideologiska föreställningarna i AB Reklam vilar på en slags "själv
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kärlek". De intressen som ideologin främjar i AB Reklam är ytterst 
egenintressen. Som idealtyp klassificeras därför denna ideologi som 
narcissistisk. 

Begreppet narcissism refereras vanligen just till "självkärlek" eller 
förälskelsen i det egna jaget och härstammar från en grekisk myt. En 
myt som berättar att den unge Narkissos, när han ser sig själv i 
vattnet, förälskar sig i sin spegelbild och av självbeundran trånande 
dör (se t ex Goldenson, 1970, Sundqvist, 1983). Över tiden har denna 
myt getts olika tolkningar och det finns ingen enkel och entydig be
stämning av begreppet narcissism. Inom den psykoanalytiska teorin, 
där begreppet framförallt kommit att användas, är narcissism en 
benämning på ett tillstånd av överdrivet självintresse. Ett självintresse 
som i större eller mindre utsträckning finns hos varje människa, men 
i sin extrema form kan utvecklas till ett sjukdomstillstånd med exem
pelvis förlorad kontakt med yttervärlden som resultat (se t ex Golden
son, 1970, Sundqvist, 1983). Goldenson (1970) ser självintresse i stället 
för omgivningsintresse, självkärlek och självöverskat tning som nar-
cissistiska egenskaper. Sundqvist (1983) talar bla med hänvisning till 
Freud om hög självkänsla och till Hartmann om upplevelse centrerad 
till själ vet som narcisstiska egenskaper. Kreativitet är också en egen
skap som av Kohut sammankopplas med narcissism (Sundqvist, 
1983). 

Den självkärlek el ler det självintresse som utmärker den narcissis-
tiska människan kan också sägas prägla AB Reklams ideologi. De 
ideologiska värderingarna är till stor del ego- i stället för omgivnings-
orienterade och/eller handlar om a tt få ge uttryck för den egna per
sonen eller de egna intressena. Företagande handlar ytterst om att få 
utlopp för egna intressen och självförtroende, kreativitet och att che
fen bestämmer är andra exempel på föreställningar som i någon me
ning är relaterade till individualistiska eller egenintressen. Att det är 
en viktig arbetsetisk princip att dra in pengar och att de anställda inte 
bör stjäla tid från företaget samt att människosynen är god, är i sig 
inte ideologiska föreställningar som låter sig klassificeras som nar-
cissistiska. Men åtminstone vad gäller betoningen av pengarnas be
tydelse kan detta, utöver av den ekonomiska situationen, tas som ett 
uttryck för att förmåga att dra in pengar är ett tecken på den egna 
förträffligheten. 

En alternativ eller delvis överlappande idealtypsbenämning som ock
så övervägdes för AB Reklams ideologi är exhibitionism. Jag syftar då 
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på den i mer dagligt tal underförstådda betydelsen av exhibitionism. 
Det vill säga att vissa människor eller grupper av människor är exhi
bitionistiska i den bemärkelsen att de har behov av a tt få ge uttryck 
för den egna personen genom att synas, höras eller uttrycka sina upp
fattningar, kunskaper, känslor, önskningar etc. Detta begrepp avfär
dades dock som idealtyp bl a beroende på att exhibitionism inte lika 
starkt betonar självintresset och dessutom i vissa sammanhang pri
märt sammankopplas med en viss typ av sexuellt beteende. 

Den socialistiska ideologin 

De ideologiska värderingarna i AB Information kan karaktäriseras 
som socialistiska. De främjar organisatoriska intressen i bemärkelsen 
kollektivets eller organisationsmedlemmarnas intressen eller välfärd. 
Och flera av de föreställningar som inryms i AB Informations ideologi 
kan sammankopplas med, vad man kan kalla för socialistiska ideal. 
Dahm (1982) talar exempelvis om socialistiska ideal i termer av 
kollektivism, livskvalité och jämlikhet. 

En mer ingående diskussion av denna idealtypsbenämning är knap
past nödvändig. Att god livskvalité och överle vnad är det som ytterst 
berättigar AB Informations existens är ett tydligt exempel på att 
kollektivets intresse prioriteras högt. Principerna om antiauktoritet, 
demokrati och jämlikhet sätter också kollektivets eller organisations
medlemmarnas intressen i förgrunden. Det begränsade vinstintresse 
som ligger i normen om överlevnad ger, i skenet av de övriga ideo
logiska värderingarna, ytterligare stöd för ideologins koppling till så
dana socialistiska ideal som kollektivism och livskvalité (jmf Dahm, 
1982). 

Samhällsideologier och livsstilsideologier 

På samma gång som vi karaktäriserar de studerade företagens 
ideologier i fyra olika idealtyper kan vi också se att det föreligger vissa 
parvisa likheter mellan företagen. För det första sätts det organisato
riska intresset, i bemärkelsen hög lönsamhet respektive kollektivets, i 
förgrunden i två av företagen. Det förstnämnda i AB Tall och det sist
nämnda i AB Information. I de andra två företagen, är det i första 
hand personliga e ller egenintressen som de ideologiska värderingar
na främjar. I AB Gran är det företagsledarnas vilja att tjäna Gud eller 
ytterst Guds intressen och i AB Reklam företagsledarnas och andra 
intressenters behov av att få ge utlopp för den egna personen. För det 
andra refererar den kapitalistiska och den socialistiska ideologin till 
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vad vi kan beteckna som samhälleliga idétraditioner eller tanke
strömningar medan den religiösa och den narcissistiska ideologin är 
att hänföra till mindre allmänt utbredda eller mer specifika idétra
ditioner. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att kapitalistiska 
och socialistiska värderingar har en förankring i det svenska sam-
hällsvärderingarna medan religiösa och narcissistiska föreställ
ningar inte är lika allmänt uppburna eller omfattade i det svenska 
s a m h ä l l e t  ( j m f  d i s k  i  k a p  3 ) .  S j ä l v k ä r l e k  e l l e r  n a r c i s s i s m  k a n  t o m  
väcka anstöt hos den "blygsamme svensken". 

Utifrån dessa parvisa likheter/olikheter mellan ideologierna i de stu
derade företagen, k an man göra en idealtypsklassificering på högre 
nivå och beteckna de kapitalistiska och socialistiska ideologierna som 
samhällsideologier och de religiösa och narcissistiska ideologierna 
som livsstilsideologier. De två förstnämnda på grundval av a tt dessa 
ideologier sätter organisatoriska eller gruppintressen i förgrunden 
och refererar till mer allmänt utbredda idétraditioner och de tv å se
nare på grund av a tt de sätter personliga eller egenintressen i fokus 
och refererar ti ll mindre allmänt uppburna e ller mer specifika idé
traditioner. Alternativt kan man hävda att samhällsideologierna i 
någon mening är altruistiska, antingen genuint eller förklätt. Egois
tiska eller privata intressen har omformulerats till allmänna (se 
Gouldner, 1976, Sjöstrand, 1985). De ideologiska värderingarna 
främjar inte i första hand egoistiska intressen utan allmänna, i be
märkelsen organisatoriska intressen. I AB Talls kapitalistiska ideologi 
är det allmänna eller organisatoriska intresset liktydigt med hög lön
samhet och i AB Informati on med organisationsmedlemmarnas eller 
intressenternas livskvalité. I en livsstilsideologi omvandlas inte pri
vata intressen till allmänna. 

FÖRETAGSLEDARNAS LIVSSTILAR OCH VÄRDERINGAR AV 
BETYDELSE FÖR IDE OLOGIERNA 

I kapitel 9 påpekas att företagsledarnas livsstilar och värderingar och 
den historiska utvecklingen såsom den återges av framförallt före
tagsledarna, uppvisar intressanta mönster med hänsyn till föreställ
ningsstrukturerna i de studerade företagen. Analysen av dessa iakt
tagelser resulterar i att företagsledarnas livsstilar och värderingar 
uppfattas som väsentliga för de aktuella företagens ideologier, medan 
däremot den historiska utvecklingen, såsom den återges, lika gärna 
kan ses som ett resultat av de specifika ideologierna som av deras för
utsättningar. 



216 

När det gäller företagsledarnas livsstilar och värderingar kan man 
utifrån fallbeskrivningarna se att dessa skiljer sig avsevärt åt. 

För ledarna i AB Tall är det arbetet i företaget som står i fokus av 
deras liv. Båda ger dessutom uttryck för ett begränsat materiellt in
tresse. Den ene anser också att det skulle vara negativt om um
gängeslivet inverkade på arbetet i företaget. En sammanfattande 
karaktäristik av dessa företagsledare är att de kan betecknas som 
arbetsorienterade och nära nog spartanska. 

I AB Gran kan företagsledarna, kanske inte helt överraskande, be
skrivas som religiösa och praktiska. Religiositeten kräver knappast 
några kommentarer för att framstå som trovärdig. Om det praktiska 
intresset säger den ene "jag är mer praktisk och tycker om att träffa 
och ha med folk att göra. Arbete har för mig alltid varit något fasci
nerande oavsett om jag sågat ved eller kört lastbil". 

Utifrån en sammanfattande bedömning av de livsstilar och värde
ringar som företagsledarna i AB Reklam ger uttryck för, karaktäri
seras de som individualistiska. Båda ger uttryck för starka behov av 
handlingsfrihet och ser pengar enbart som ett medel att uppnå detta. 
För den skull menar den ene att man inte behöver mycket pengar. 

I AB Information slutligen kan företagsledaren uppfattas som pro
fessions- och relationsorienterad. Vad gäller arbetet i företaget värde
sätter han i första hand själva skrivandet. I övrigt är det goda relatio
ner till andra människor som är väsentliga för honom. Ha n säger 
"God levnadsstandard det är för mig att ha ett jobb man värdesätter 
och vettiga relationer till omvärlden". 

Om dessa karaktäriseringar av företagsledarnas livsstilar sätts i rela
tion till de studerade företagens ideologier, talar detta för att företags
ledarnas livsstilar och värderingar är av betyde lse för ideologierna i 
de olika företagen. Företagsledarnas livsstilar och värderingar blir 
organisationernas ideologier. En spartansk och arbetsorientera d livs
stil går väl ihop med en på den protestantiska etiken grundad kapita
listisk ideologi. En socialistisk ideologi kan förstås utifrån att företags
ledaren har professions- och relationsorienterad l ivsstil. Narcissism 
kan sammankopplas med indiv idualistiska livstilar och värderingar. 
Och e n religiös ideologi kan framstå som följdriktig när företags
ledarna är praktiskt och reli giöst orienterade. Påpekas skall dock, 
som också framgår av fallbeskrivningarna, att dessa karaktärise-
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ringar av livsstilarna kan överbetona livsstilarnas betydelse till följd 
av att företagsledarna när de talar om sig själva tenderar att tala om 
företagen. 

När det gäller den historiska utvecklingen, såsom den återges av 
framförallt företagsledarna, är det dock betydligt svårare att göra en 
mer entydig tolkning av dess betydelse för de ideologiska värdering
arna. 

En sammanfattande karaktäristik av den historiska utvecklingen i 
AB Tall är att denna varit "lycklig". Familjeföretaget har fungerat 
som en bra ägarstruktur. Fäderna framställs som hjältar och ratio
nalitet och kostnadsmedvetenhet har varit drivkrafter för den posi
tiva verksamhetsutvecklingen. Med andra or d kan den historiska ut
vecklingen sägas ha varit friktionsfri och målmedveten. 

Som motsats till detta kan AB Grans historia uppfattas som "olycklig". 
Där har man varit utsatt för ägarskiftesproblem och "trottoarsåg-
verksägande" och dessutom offer för olyckliga omständigheter som 
bränder och at t husmarknaden försvann. Anpassning och olyckliga 
omständigheter är centrala inslag i den historiska utvecklingen för 
AB Gran. 

För AB Reklams vidkommande skulle man kunna karaktärisera den 
historiska utveckligen som "brokig" eller "stormig". Ständiga ägar
skiften till följd av likviditetsproblem samt oräddhet och tillfälligheter 
som grund för verksamhetsutvecklingen, är kärnan i detta företags 
historia. 

I AB Information är "historien" personcentrerad. Samtidigt som före
tagsledaren berättar om verksamhetsutvecklingen som ett resultat 
av marknadssituation och kontrollbehov, är det personkonflikterna 
som står i fokus vid denna beskrivning. 

Ett sätt att tolka den historiska utvecklingen i de olika företagen är att 
denna lagt grunden till företagens nuvarande situationer och därige
nom också indirekt influerar de ideologi ska värderingarna. Exempel
vis om man i AB Tall ser den ekonomiska situationen som ett resultat 
av historiska marknadsval och en historiskt uppbyggd produktions
apparat och dessutom hävdar att värderingar som rationalitet, frihet 
och oberoende etc är lättare att uppbära vid en stark ekonomisk 
situation än vid en svag. På samma sätt kan man påstå att historiska 
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företeelser som ägarskiftesproblem respe ktive en olönsam tidnings
satsning lagt grunden för den nuvarande ekonomiska situationen i 
AB Gran och AB Reklam och att detta förstärker sådana arbetsetiska 
föreställningar som underordnande och "penningen för ögonen". 

En alternativ tolkning är att det är de ideologiska värderingarna som 
bidragit till att de historiska händelserna inträffat eller att utveck
lingen tagit den riktning som den har. Ideologierna utgör därmed 
också grunderna för de studerade företagens nuvarande situationer. 
Det är ideologierna som format den historiska utvecklingen och inte 
tvärtom. Exempelvis att det är den kapitalistiska ideologin som skapat 
den "lyckliga historien" i AB Tall och den socialistiska ideologin som 
format den personcentrerade i AB Information. 

I linje med den senare tolkningen ligger också, att ideologin inte bara 
kan ses som en grund för den i någon m ening faktiska utvecklingen 
utan också för själva historieberättandet. Historieberättelserna är 
återspeglingar av ideologierna. AB Talls historia berättas bl a i termer 
av rationalitet och kostnadsmedvetenhet på grund av att företagets 
ideologi inrymmer denna typ av arbetsetiska föreställningar. Att AB 
Grans historia till vissa delar handlar om anpassning kan förstås 
utifrån att underordnande är en central princip i företagets ideologi. I 
AB Information är god livskvalité en viktig föreställning och därför 
blir personkonflikter centrala vid historieskrivningen. I AB Reklam 
som har en narcissistiskt ideologi blir oräddhet en del av företagets 
historia. 

Som framgick tidigare kan man på grundval av iakttagelserna i de 
studerade företagen likaväl hävda att den historiska utvecklingen 
skapat ideologien som att ideologien skapat den historiska utveck
lingen. Ett sätt att tolka denna dubbeltydighet är att ideologien formar 
den historiska utvecklingen - fakt iskt och återberättad - och att den 
historiska utvecklingen återverkar på och/eller förstärker de ideolo
giska föreställningarna. 

FÖRESTÄLLNINGSSTRUKTURERNA SOM OLIKA TYPER AV 
IDEOLOGIER - EN SAMMANFATTNING 

Analysen av likheterna i föreställningsstrukturerna i de s tuderade 
företagen, visar att dessa kan uppfattas som ideologier. Föreställ
ningarna refererar till grundläggande värderingar, uppfattas av or
ganisationsmedlemmarna och övriga intressenter och anger vad som 
är önskvärt. Den ideologiska karaktären kommer av detta synsätts 
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anknytning till ideologibegreppet såsom det används i mer veten
skaplig mening. 

Olikheterna mellan föreställningarna i de studerade företagen ger 
underlag för en klassificering i fyra olika idealtyper av ideologier: en 
kapitalistisk, en religiös, en narcissistisk och en socialistisk ideologi. 
Dessa idealtyper uppvisar i sin tur sådana parvisa likheter att ideo
logierna i de studerade företagen på en övergripande nivå kan upp
fattas som två huvudtyper av ideologier: samhälls- och livsstilsideo
logier. 

Analyserna i detta kapitel avslutas med en diskussion av företagsle
darnas livsstilar och värderingar samt företagens historiska utveck
ling. Kontentan av dessa diskussioner är att företagsledarnas livsstilar 
och värderingar a nses vara av betydelse för ideologierna i de olika 
företagen, medan den historiska utvecklingen likaväl kan vara en 
följd av ideologin som tvärtom. 

Nedanstående figur är en sammanfattning över de olika typerna av 
ideologier och relationerna till företagsledarnas värderingar och livs
stilar respektive företagens historier eller historiska utveckling. 
Påpekas skall, trots diskussionen av företagsledarnas personliga vär
deringar och l ivsstilar och den historiska utvecklingen, att de för
hållanden som formar de specifika ideologierna i de studerade före
tagen ingalunda anses vara fullständigt utredda. Detta var, som tidi
gare framgått, inte heller ambitionen med detta arbete, utan snarare 
ett sidofokus som bl a kom att framstå som intressant under arbetets 
gång. Ett tänkbart förhållande av betydelse för ideologin i ett företag 
kan exempelvis vara branschtillhörighet. I en jämförelse mellan AB 
Information och AB Reklam kan man hävda att ideologierna i båda 
dessa företag i någon mening är individcentrerade - kollektivt 
respektive individuellt. En möjlig tolkning av detta är att ideologierna 
i tjänsteproducerande i högre utsträckning än i tillverkande företag, 
tenderar att lyfta fram individens roll i organisationen. De streckade 
cirklarna i figur 10 markerar att orsakerna till att ett företag har en 
specifik ideologi kan vara flera än de som diskuteras i detta arbete. 
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OLIKA IDEOLOGIER 

samhällsideologier 
- kapitalistisk 
- socialistis k 

Företagsledar
nas livsstil och 
värderingar livsstilsideologier 

- religiös 
- narcissistisk 

Historisk 
utveckling 

Figur 10: Sammanfattning över de olika typerna av ideologier och 
relationerna till företagsledarnas personliga värderingar 
och livsstilar respektive företagens historiska utveckling. 
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KAPITEL 11 

IDEOLOGINS ORIENTERANDE BETYDELSE 

I detta kapitel, som handlar om ideologins orienterande betydelse, för
verkligas delvis det andra huvudsyftet med detta arbete dvs att belysa 
grundläggande föreställningars betydelse i mindre företag (se kap 1). 
Att jag väljer att tala om ideologins betydelse i stället för funktion har, 
som tidigare nämnts, kunskapsteoretiska orsaker. 

Kapitlet består av två huvudavsnitt varav det första är inriktat på en 
analys av beteendet såsom det framträder i intressenternas berättel
ser och belyser ideologins orientering av beteendet eller ideologins 
direkt orienterande betydelse i de fyra fallföretagen. I det andra av
snittet som koncentreras på en analys av de studerade företagens 
ekonomiska situation och legitimitet, diskuteras ideologins indirekt 
orienterande betydelse. Begreppet orientera används här i bemärkel
sen inrikta. 

DEN DIREKT ORIENTERANDE BETYDELSEN 

Den komparativa analysen av ytstrukturerna eller beteendet i de stu
derade företagen visade, som framgick av kapitel 9, på intressanta 
likheter och olikheter. Likheterna mellan företagen resulterade i att 
beteendet i alla fyra företagen kunde beskrivas i ett antal beteende
kategorier. Och olikheterna lade grunden för en idealtypsklassifice-
ring av beteendet i respektive företag och tolkningen att ideologin 
orienterar till specifika beteenden eller beteendeinriktningar via 
situationstolkningen. 

Beteendekategorierna 

De beteendekategorier som växte fram i samband med den kompara
tiva analysen var fem till antalet och benämndes produktionsbeteen
de, administrativt beteende eller styrbeteende, resursdispositionsbe-
teende, utvecklingsbeteende och omvärldsrelationsbeteende (se äv en 
kap 9). 

Naturligtvis övervägdes också alternativa benämningar. Exempelvis 
skulle det sk produktionsbeteendet kunna gå under benämningen 
resursomvandling och resursdispositionsbeteendet under benäm
ningen resursanvändning. Den förstnämnda typen av benämningar 
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är dock mer närliggande det empiriska materialet. De "fångar" den 
empiriska verkligheten på ett bättre sätt. Nackdelen med dessa 
benämningar, är att en del av dem kan upplevas som "klumpiga" eller 
"otympliga". Detta är dock, som diskuterades i kapitel 4, ett problem 
som gäller genomgående vid den typ av forskningsstrategi som 
tillämpas i detta arbete. Innebörden av de olika beteendekategorierna 
och den empiriska grunden för dessa redovisas nedan. 

Produktionsbeteende 

Med p roduktionsbeteende avses det sätt varpå de studerade före
tagens resursomvandling sker. 

I AB Tall tolkas produktionsbeteendet som effektivt. Där är alla, före
tagsledning såväl som övriga intressenter, nära nog eniga om att 
företaget producerar stora volymer, har en enkel timmerhantering 
och utnyttjar stocken maximalt. En av företagsledarna ser det s å att 
företaget bl a på grund av sin enkla råvaruhantering har sitt timmer 
uppsågat och klart för samma kostnad som andra sågverk. Kun
derna talar om sortimentsbegränsningen och vankantsågningen och 
anser i båda fallen att "styrningen är stenhård", dvs att effektiviteten i 
produktionen är hög. Några av kunderna talar om vissa nackdelar 
till följd av detta, men menar att man accepterat att det är det som 
gäller. Någon talar om att han sett hur företaget arbetar och refe
rerar då till det effektiva sätt varpå AB Tall producerar sina varor. 

För AB Grans vidkommande tolkas produktionsbeteendet som uti-
frånstyrt. Den noggranna kvalitetskontrollen var väs entlig i sig men 
också ett sätt att undvika klagomål från kunderna. Man berä ttar 
också från företagsledningens sida, att man producerade e fter för
säljning och utifrån tillgången på timmer och att det ibland kunde 
vara svårt att hålla vad man lovat på grund av det sistnämnda. Bland 
intressenterna talas främst om råvarutillgångens styrande effekt på 
produktionen. "Dom kunde inte hålla vad dom lovat på grund av 
timmerbristen" säger en av kunderna. 

I AB Reklam kan tjänsteproduktionen karaktäriseras som idé- och 
penningdominerad. Det är själva idén som är väsentlig vid utform
ningen av reklambudskapen. Den goda idéns betydelse för reklam
produktionen är något som al la intressenterna talar om. Bland kun
derna nämns exempelvis "okonventionella problemlösningar" både 
vad gäller AB Reklams sätt att informera sig om problemområdet och 
de lösningar företaget kommer med. Pengarnas betydelse för re
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klamproduktionen är något som debatteras internt inom företaget 
och om vilket uppfattningarna är delade. VD:n exempelvis anser att 
det är viktigt att pengarna kommer in medan en del av de andra or
ganisationsmedlemmarna anser att detta i allt för hög utsträckning 
styr valet av kunder och arbetets utförande. 

I AB Information bedrivs reklamproduktionen på ett grundligt och 
återhållsamt sätt. Företagsledning och anställda talar om noggrann 
analys och systematisk uppbyggnad av reklambudskapen och kun
derna och leverantörerna om "genomarbetade förslag" resp ektive 
"gedigna arbeten" . Man anser sig till och med från företagets sida 
vara så grundliga att man gränsar till tråkighet. Bland kunderna 
säger någon att AB Information inte skulle passa för alla typer av 
reklam. Återhållsamheten handlar bl a om att man från företagets 
sida försöker hålla kostnaderna nere för kunden. Företagsledaren 
talar om att reklam är dyrt för kunden. 

Administrativt beteende 

Denna beteendekategori refererar till sty rningen av företagets verk
samhet. Som administrativt beteende räknas såväl styrningen av de 
materiella och finansiella flödena som av de personella resurserna. På 
grund av det sistnämnda inbegrips också relationerna till de anställda 
i denna kategori. 

Styrningen av de materiella och finansiella flödena karaktäriseras i 
AB Tall som en resurssnål direktstyrning. Företagsledarna svarar 
själva för styrningen av den löpande produktionen s amt för inköp, 
försäljning och övergripande ekonomiska frå gor. Bland intress enter
na talar någon om "sällsynt låg administration i förhållande till voly
men". Man tycker att detta är bra då AB Tall ger direkta svar och 
fattar snabba beslut. När det gäller de personella resurserna kan man 
inte tala om styrning i egentlig mening. Här handlar det om kollabo-
ration. Här är både företagsledning och anställda eniga om att kon
takterna är informella - både löpande och i större frågor - samt att 
man jobbar på samma villkor. Bland de anställda talas exempelvis om 
att företagsledningen "hugger i" o m det behövs och lyssnar med de 
anställda som berörs av en investering. 

Oklar hierarkistyrning är det uttryck som bäst beskriver styrningen 
av de materiella och finansiella flödena i AB Gran. Förmanssystem 
tillämpades och en skogsfaktor skötte råvaruinköpen, men företags
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ledarna styrde vid behov. En av företagledaren talar bl a om att han 
gick in och ändrade produktionsprogram när han lovat något till 
någon som han kände sig pressad av. Bland de anställda talar man 
om dålig ordning och dålig planering och att detta var stressigt. Den 
ekonomiska kontrollen var också oklar. Ekonomiska frågor var int e 
det som företagsledarna helst sysslade med då dessa betecknades som 
besvärliga och mindre intressanta och till finansiärerna gick man vid 
behov. Bland intressenterna säger någon att företagsledningen "var i 
avsaknad av ekonomiskt tänkande". Styrningen av de anställda är 
auktoritär. Kontroll av arbetsinsatserna, begränsat medbestämman
de och begränsad information är den bild som både företagsledare och 
anställda ger. 

I AB Reklam karaktäriseras den materiella och finansiella styr
ningen som en intuitiv hierarkistyrning och styrningen av de perso
nella resurserna som auktoritär. Företaget har en hierarkisk organi
sation med egna ansvarsområden men företagsledaren kontrollerar 
när han tycker att det behövs. Exempelvis att allting debiteras ut på 
kund. Någon av de anställda menar att "...det är slumpen som avgör 
om han lägger sig i". En annan anser att VD:n "styr med hjärt at". I 
övrigt talar företagsledarna om intuitionens betydelse exempelvis vid 
personalrekryteringar. Om intuitionen som styrmedel är meningar
na delade inom företaget. En del av de anställda har inga invänd
ningar att göra medan andra efterfrågar bättre övergripande plane
ring och klarare inriktning av företagets verksamhet. Den auktori
tära styrningen av de anställda karaktäriseras av att det är VD:n som 
"har det sista ordet", av kontroll av den individuellt utdebiterade tiden 
samt av "pepping". Att det är VD:n som "har det sista ordet" innebär, 
för de anställda, att han kan "slå näven i bordet" även om han "lyssnar 
på goda råd". Någon säger "VD:n har pondus när han pekar och säger 
- D u har fel". "Pepping" är för de anställda att VD:n uppmuntrar, 
entusiasmerar och inspirerar. Egentligen borde man kanske tala om 
en "auktoritär pepping" av de anställda i stället för enbart om e n 
auktoritär styrning. 

I AB Information är styrningen av de materiella och finansiella 
resurserna kollektiv. Verksamheten är indelad i fem funktionsom
råden: ekonomi, administrativa frågor, intern utbildning, data och 
interna relationer samt nöje. Företagsle daren svarar för ekonomin 
medan de övriga funktionsområdena handhas av andra organisa
tionsmedlemmar. Bland de anställda talar man dessutom om att idén 
till denna styrform kom från en av de anställda. När det gäller de 
anställda kan man inte tala om styrning i traditionell mening utan 
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om självstyre och sambestämmande. Var och e n anser sig vara sin 
egen chef och i frågor som rör exempelvis personalrekryterin g, verk
samhetsutveckling eller sådana stora frågor som den förestående 
ägarspridningen, deltar alla. Exempelvis berättar flera av de anställ
da att ägarspridningsfrågan i omgångar varit föremål för gemen
samma diskussioner inom hela kollektivet. 

Resursdispositionsbeteende 

Resursdispositionsbeteendet refererar till det sätt på vilket de stu
derade företagen disponerar sina resurser, dvs hur man i allmänhet 
använder sina pengar. 

Resursdispositionsbeteendet i AB Tall karaktäriseras som strikt av-
kastningscentrerat. Att prisförhandlingar alltid sker utifrån AB Talls 
egen kostnadsbild och med hänsyn till kvalité är något som både 
intressenter och företagsledning talar om. Även i övrigt görs, inom AB 
Tall, få resursdispositioner som man i nte direkt kan se lönsamheten 
av. Arbetsmiljöinvesteringar, markförbättrande investeringar och in
vesteringar i förrådslokaler är något som så långt det är möjligt 
begränsas. 

I AB Gran är resursdispositionsbeteendet problemlösningscentrerat. 
Den bild som företagsledarna ger är att man, under tiden strax före 
försäljningen, från dag till dag använde pengarna där behoven var 
som mest akuta. Ett likartat beteende tycks också ha varit utmär
kande för AB Gran redan innan den akuta krisen. Under den period 
då man moderniserade fabriken tog man ur rörelsekapitalet om 
pengarna inte räckte och när husfabriken fick lönsamhetsproblem 
använde man ur rörelsekapitalet för att "täppa till hålen". 

Vad gäller AB Reklams sätt att disponera sina resurser finns likheter 
med AB Gra n, då en del av företagets resurser används för att klara 
behoven för dagen. Företagsledningen talar dessutom om att man 
använder sina resurser för verksamhetsutveckling och avser då i 
första hand förbättringar av faktureringsrutinerna. I övrigt hävdas 
både från företagsledningens och de anställdas sida att det betalas 
högre löner i AB Rek lam än i motsvarande företag i samma bransch, 
vilket också tar en ganska stor del av företagets resurser i anspråk. 
"Löneläget är mellan professor och stats minister" säger VD:n. Det 
höga löneläget är enligt företagsledningen ett måste eller behovsstyrt i 
denna bransch. För att få bra medarbetare måste man betala bra. 
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Men företagsledningen och intressenterna talar också om "reklam-
jippon", tävlingar och representation, även om företagsledarna menar 
att denna typ av resursdispositioner tonats ned under senare tid. 
Resursdispositionsbeteendet i detta företag är svårt att klassificera på 
ett entydigt sätt. Trots detta har jag valt benämningen behovscent-
rerat och refererar då dels till de s k behoven för dagen och dels till de 
behov som företagsledningen anser vara aktuella. 

I AB Information är resursdispositionsbeteendet sparsamt och perso-
nalcentrerat. Man ä r sparsam såväl när det gäller representation 
som utgifter för de lokaler som verksamheten är belägen i. Ägaren 
säger att det behövs inte så mycket representation för att hålla kun
derna på "gott humör". Det är viktigare att besöka dem och ta reda på 
hur det står till. Denna bild delas också av de anställda. I övrigt an
vänder företaget sina disponibla resurer för personalutvecklande 
resor och vinstdelning. 

Utvecklingsbeteende 

Nära kopplat till resursdispositionsbeteendet är också de studerade 
företagens utvecklingsbeteende. Jag har dock valt att skilja mellan 
dessa två företeelser då resursdispositionsbeteendet är kopplat till hur 
man i allmänhet använder sina pengar inom företagen medan ut
vecklingsbeteendet avser det sätt på vilket företagen utvecklar sin 
verksamhet. 

I AB Tal l kan verksamhetsutvecklingen karaktäriseras som själv
ständig och målorienterad. Verksamhetsutveckling är för företags
ledarna i AB Tall liktydigt med att hitta nya nischer som är lönsam
ma eller att göra kostnadbesparande investeringar. Företaget byter 
inte ut gamla maskiner bara för att de är gamla eller köper kontors
dator om man kan överblicka verksamh eten ändå. Man investerar 
inte för investerandets egen skull. 

Om det är självständighet som gäller i AB Tall, kan man hävda att det 
är motsatsen som utmärker AB Grans v erksamhetsutveckling. An
passning till externa villkor och förutsättningar är ett centralt inslag i 
detta företags utvecklingsbeteende. Man "följde John" vid kontorsda
toriseringen och gick efter externa råd vid starten av hustillverk
ningen. Någon av kunderna uttrycker d et så att "Dom lyssnade för 
mycket på politiker om vidareförädling". 
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I AB Reklam kan utvecklingsbeteendet närmast karaktäriseras som 
självhävdande. I detta företag arbetar man för att bli störst och bäst 
genom att få "stora konton" och anställa många projektledare. VD:n 
anser att med de förutsättningar som företaget har kan man bli störst 
och bäst. En av de anställda uttrycker det så att "vi skall bli något som 
denna stad aldrig skådat". En annan tycker att "man kan ju inte bara 
anställa folk". 

AB Informations utvec klingsbeteendet tolkas som organisationsför-
stärkande. Kompetenshöjning är den verksamhetsutveckling man 
arbetar med i detta företag. Genom att anställa folk med specialkom
petens försöker man bredda företagets marknadsföringskunnande, 
vilket långsiktigt anses vara ett sätt att garantera företagets över
levnad. Tillväxt är trots detta något som man försöker undvika. 

Om världsrelationsbeteende 

Med omvä rldsrelationsbeteende avses de studerade företagens be
teende gentemot framförallt kunder och leverantörer. 

I AB Tall präglas företagets beteende gentemot omvärlden av ömsesi
dighet. Här är både företagsledning och intressenter eniga om att det 
handlar om öppen redovisning av kostnads- och intäktsbilderna samt 
om leverans- respektive köptrohet. Det sist nämnda innebär både för 
AB Talls vidkommande och för in tressenternas att man inte sviker 
vid hög- respektive lågkonjuktur. 

För AB Grans omvärldsrelationsbeteende, kan man på samma sätt 
som när det gäller utvecklingsbeteendet tala om att detta är an
passande. Man försökte hela tiden från företagets sida uppfylla finan-
siärenas krav på exempelvis utredningar eller begärde mindre 
pengar än man behövde. Man försökte också uppfylla sina betal
ningsförpliktelser gentemot leverantörerna men blev ändå inte alltid 
betrodda med krav på kontant betalning och garantier som följd. 
Gentemot kunderna försökte man ställa upp med de leve ranser som 
de önskade även om det ibland innebar brott i pågående serier. Att AB 
Gran ställde upp intygas också av företagets kunder. 

I AB Reklam kan beteendet gentemot omvärlden betecknas som 
dominant. Man markerar hela tiden att det kostar pengar att ha med 
AB Reklam att göra och att företaget tar bra betalt. Om detta säger en 
kund "man får ej snacka skit det kostar pengar". Dessutom gör man 



228 

från AB Reklams sida klart för kunderna att det är företaget som 
bestämmer villkoren för ett jobb. Tolkningen av detta varierar bland 
kunderna. En del talar om "arrogans" och att man från AB Reklams 
sida "skenar iväg". Om dessa "affä rsmetoder" som en av de anställda 
kallar det är också meningarna delade bland organisationsmedlem
marna. En del imponeras av detta sätt att arbeta. Någon uttrycker 
det så att "VD:n räds inte djävulen och kan ta på sig vad som helst och 
lyckas med det". Andra har inv ändningar mot företagets debiterings
principer och sä tt att närma sig en kund. AB Reklam st äller också 
krav på bra och snabba jo bb från sina leverantörer. Gentemot finan
siärerna har man förhållningssättet att banken vill ha en marknads
föringsbyrå som sin kund, trots att den ekonomiska situationen inte 
alltid varit den bästa. 

AB Informations omvärldsbeteende karaktäriseras av samarbete. 
Man samarbetar med sina kunder vid informationsinsamling och 
utformning av reklambudskapen. Man bör ha kunden med sig anser 
någon av de anställda. Omdömet från kunderna är bl a att företagets 
beteende präglas av "engagemang", "vänlighet" och "god sevicenivå". 
AB Information försöker också ha ett gott samarbete med leveran
törerna genom att visa uppskattning när de gör ett bra jobb. Det sist
nämnda är något som också uppfattas av företagets leverantörer. 

Ideologin orienterar via situationstolkningen 

Så här långt har beteendet analyserats utifrån likheterna mellan de 
studerade företagen. Produktionsbeteende, styrbeteende och admini
strativt beteende utgör några exempel på beteendekategorier som fö
rekommer i alla fyra företagen. Samtidigt visar också denna analys 
på olikheter mellan de studerade fallen. Exempelvis tolkas produk
tionsbeteendet i AB Tall som effektivt, i AB Gran som utifrånstyrt, i 
AB Reklam som idé- och penningdominerat och i AB Information 
som återhållsamt och grundligt. Sammanställningen som gjorts över 
de olika beteendekategorierna eller beteendemönstren i figur 11 ne
dan, visar på ett mer översiktligt sätt på olikheterna mellan företagen. 

En närmare granskning av denna sammanställning och en analys av 
de beskrivningar som gjorts ovan, visar att man kan tala om olika be
teendeinriktningar eller idealtyper av beteenden i de studerade före
tagen. Naturligtvis gäller även här, på samma sätt som vid idealtyps-
klassificeringen av de grundläggande värderingarna, att en företeelse 
aldrig kan ha alla de kvalitéer som idealtypen har och att idealtyps-
benämningen påverkas av inkännande och empati. 
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Figur 11: Sammanställning över beteendemönstren i de studerade 
företagen. 
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Utifrån karaktäriseringen av respektive beteendekategori i AB Tall 
tolkas beteendet i detta företag som effektivitetsinriktat. Dvs beteen
det i detta företag är totalt sett inriktat mot a tt uppnå en så positiv 
relation som möjligt mellan utnyttjade och producerade resurser. 
Resursomvandlingen är effektiv, styrningen av de materiella och 
finansiella resurserna direkt och resurssnål, resursdispositionerna är 
strikt avkastningscentrerade och utvecklingsbeteendet självständigt 
och målorienterat. Att styrningen av de personella resurserna är 
kollaborativ och att omvärldsrelationsbeteendet kännetecknas av 
ömsesidighet behöver i sig inte innebära att dessa beteendeaspekter 
karaktäriseras som effektivitetsinriktade. Men i AB Tall vill jag, till 
följd av den innebörd som kollaboration och ömsesidighet har i före
taget, hävda att även dessa beteenden kan uppfattas som exempel på 
effektivitetsinriktade beteenden. Kollaboration med de anställda i in
vesteringsfrågor exempelvis, är det mest effektiva sättet att genom
föra en investering. 

AB Grans bet eende tolkas huvudsakligen som anpassningsinriktat. 
Resursomvandlingen är främst utifrånstyrd. Resursdispositionerna 
är inriktade på att lösa akuta problem. Företagets utveckling har över 
tiden i första hand anpassats till omgivningens villkor och utveckling. 
Och relationerna ti ll de externa intressenterna utmärks även dessa 
av anpassning från AB Grans sida. Vad som i detta företag inte kan 
karaktäriseras som anpassningsinriktat, är det administrativa be
teendet. Den oklara hierarkistyrningen av de materiella och finan
siella resurserna och den auktoritära styrningen av de anställda 
handlar i första hand inte om en anpassning till externa villkor och 
förhållanden utan om bl a en anpassning till företagsledningens för
utsättningar. Ett begränsat ekonomiskt intresse exempelvis, gjorde 
sig ju märkbart hos företagsledarna. Trots detta vill jag dock som 
idealtyp totalt sett klassificera AB Grans specifika beteendemönster 
som anpassningsinriktat. 

AB Rek lams beteendemönster är som idealtyp betydligt mer svår-
klassificerat än AB Talls och AB Grans beteendemönster. Men utifrån 
att tjänsteproduktionen är idé- och penningdominerad, verksamhets
utvecklingen självhävdande i meningen att bli störst och bäst och 
omvärldsrelationsbeteendet dominant, tolkas AB Reklams beteende 
som egoinriktat. Maktorientering som idealtypsbenämnng har också 
övervägts (jmf Harrison, 1972). Men som jag ser det är det inte makt
fullkomlighet eller en strävan efter makt i sig som totalt sett karaktä
riserar beteendet i AB Reklam utan i st ället handlar det om att före
tagets beteende sker på företagets eller företagsledarnas egna villkor. 
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I AB Information slutligen, betecknas beteendet totalt sett som socialt 
inriktat. Återhållsamheten och grundligheten vid tjänsteproduktio
nen tillvaratar både organisationsmedlemmarnas och in tressenter
nas intressen. Styrningen av de materiella och finansiella flödena är 
kollektiv och för de personella resurserna handlar det inte om styr
ning utan om självstyre och sambestämmande. Resursdispositioner
na i företaget är sparsamma och personalcentrerade och verksam
hetsutvecklingen av organisationsförstärkande karaktär. I relatio
nerna till kunder och leverantörer är samarbete det viktigaste in
slaget. 

Parallellt med tolkningen av beteendena och idealtypsklassificeringen 
av beteendeinriktningarna växte begreppet situationstolkning fram. I 
föregående kapitel hävdas att de ideologiska värderingarna i sig inte 
anger vilka vägar som skall gås utan enbart i allmänhet föreskriver 
vilka normer eller värderingar som är eftersträvansvärda eller önsk
värda för det organisatoriska beteendet. Att ett beteende eller ett 
handlande får den specifika karaktär det får eller att olika ideologiska 
värderingar konkretiseras på det sätt de gör, är situationsbetingat och 
en fråga om situationstolkning. Dvs ett visst beteende eller handlande 
i ett företag är ett resultat av den tolkning som företagsledaren 
och/eller andra individer, som i någon mening omfattas av en viss 
ideologi, gör i en viss situation och av en viss given situation. Ideologin 
begränsar eller inriktar tolkningsmöjligheterna och därmed också de 
möjliga handlingarna eller beteendena. 

Detta innebär som illustreras av figur 12 nedan att två företag i 
samma situation men med olika ideologier, vi kan kalla dem för ideo
logi I och II, på grund av olikheterna i ideologierna tolkar samma 
eller likartade situationer på olika sätt och därmed också beter sig på 
olika sätt eller uppvisar olika beteenden. Vi kan kalla dessa för be
teende I och beteende II. Exempelvis i fallet med AB Tall och AB Gran 
som båda stod inför en upplevd marknadsförändring. I AB Tall med 
dess kapitalistiska ideologi tolkades detta så att det handlade om att 
utnyttja denna situation och att utveckla egna nischer. I AB Gran 
med dess religiösa ideologi däremot tolkades denn a förändring så att 
man var tvungen att anpassa sig. Här går beteendemönstren åt vitt 
skilda håll till följd av olikheterna i ideologierna. Eller när AB Reklam 
med dess narcissistiska ideologi och AB Inform ation med dess socia
listiska ideologi står inför sina kunder, beter sig det förstnämnda på 
ett dominant sätt och det senare samarbetar. I tanken om situa-
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tionsbetingelse ligger också att två företag exempelvis i olika bran
scher, i praktiken knappast kan befinna sig i samma situation. Ett 
sågverk och en marknadsföringsbyrå med samma eller likartade 
ideologier behöver kanske därför inte bete sig eller handla på exakt 
samma sätt. 

Ideologi I Ideologi II 

Samma 
eller 

likartad 
situation 

Olikartade 
situations
tolkningar 

Beteende II 

Figur 12: Olika ideologier och samma situation. 

Mot d enna bakgrund menar jag också att relationerna mellan de 
olika beteendeinriktningarna och ideologierna i de aktuella företagen 
totalt sett kan förstås. En viss ideologi eller v issa ideologiska värde
ringar likriktar, givet företagets situation situationstolkningarna och 
därmed orienteras också beteendet till en viss inriktning. Uttryckt på 
ett annat kan man säga att ideologin orienterar till specifika be
teenden eller beteendeinriktningar via situationstolkningen eller att 
ideologin har en direkt orienterande betydelse. För de här aktuella 
företagen innebär detta att den kapitalistiska ideologin orienterar till 
ett effektivitetsinriktat beteende i AB Tall, den religiösa ideologin till 
ett anpassningsinriktat betende i AB Gran, den narcissistiska ideo
login till ett egoinriktat beteende i AB Reklam och den socialistiska 
ideologin till ett socialt inriktat beteende i AB Information. 

De invändningar som kan göras mot denna tolkning är bl a att den 
underbetonar andra faktorers betydelse för beteendet i ett företag och 
att den valda metoden överbetonar ideologins orienterande betydelse. 
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Vad gäller det förstnämnda kan man exempelvis fråga sig om det inte 
är självklart att ett företag som AB Gran, med mer långsiktiga ekono
miska problem, har ett anpassningsinriktat beteende. Det är i första 
hand den ekonomiska situationen och inte ideologin som formar före
tagets specifika beteendemönster. Naturligtvis är den ekonomiska 
situationen väsentlig i AB Gran, samtidi gt som man i linje med de 
diskussioner som fördes om den historiska utvecklingen, skulle kun
na påstå att det är ideologin i AB Gran som via det mer långsiktiga 
beteendet skapat den ekonomiska situationen. En mer nyanserad 
tolkning är att ideologin i sig orienterar till ett anpassningsinriktat be
teende i detta företag samtidigt som den ekonomiska situationen 
förstärker detta beteende. 

Att metoden kan överbetona ideologins orienterande betydelse har 
ytterst att göra med att både värderingar och beteende studeras via 
språket. Den tudelning i ett värde- och ett faktaperspektiv som detta 
bygger på, kan i vissa fall innebära att samma iakttagelse i vissa fall 
kan tolkas både som en värdering och ett beteende (se även disk i kap 
4). Detta kan överbetona tydligheten i ideologins betydelse. Om där
emot tolkningen av de grundläggande värderingarna baserats på 
språket och beteendeinriktningarna på mer fysiska handlingar eller 
beteenden, hade kanske inte ideologins orienterande betydelse fram
stått som lika tydlig. Min uppfattning är dock att ideologins oriente
rande betydelse ändå skulle ha varit framträdande. Låt oss till exem
pel anta att AB Grans religiösa värderingar på samma sätt som i detta 
arbete uttolkats ur språket medan bidragen till religiös verksamhet 
konstaterats via företagets bokföring eller att pengar skickats iväg. 
Med d et intressefokus och de perspektiviska utgångspunkter som 
finns i denna studie, skulle även detta tolkats så att värderingarna 
orienterar beteendet. Att det sedan är den specifika ideologin dvs den 
religiösa som antas orientera till detta specifika beteende via den 
situationstolkning som företagsledaren gör, är ett resultat av de em
piriska iakttagelserna och inte av metoden. 

Vi får anledning att återkomma till dessa invändningar i samband 
med diskussionerna av den utvecklade teorin i kapitel 13. 

DEN INDIREKT ORIENTERANDE BETYDEL SEN 

I kapitel 3 restes frågan om ett företags ekonomiska s ituation och 
legitimitet kan förstås utifrån dess föreställningsstrukturer. Av kapi
tel 9 framgår att de empiriska iakttagelserna om de studerade företa
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gens ekonomiska situationer och legitimitet visar intressanta mönster 
med hänsyn till värdestrukturer och beteendemönster. Även om 
dessa iakttagelser inte leder till att karaktären på relationerna mellan 
ideologi och effekter kan grundas, ger de vissa indikationer på att 
ideologin även kan ha en indirekt orienterande betydelse eller vara av 
indirekt betydelse för de studerade företagens ekonomiska si tuation 
och legitimitet. 

Med d essa utgångspunkter analyseras inledningsvis de studerade 
företagens ekonomiska situation och legitimitet i termer av de möns
ter som de uppvisar. Denna analys visar, som också framgår för
hållandevis tydligt av fallbeskrivningarna, att det finns stora variatio
ner i de ekonomiska situationerna och att företagens le gitimitet skil
jer sig åt. Dessa mönster diskuteras sedan mot bakgrund av de stu
derade företagens beteendeinriktningar och ideologier. 

Varierande ekonomiska situationer 

Som tidigare diskuterats är ekonomiska bedömningar grundade på 
en extern analys alltid svåra att göra. I syfte a tt kunna göra en jäm
förelse med andra företag har statistik inhämtas från Statistiska 
Centralbyråns nyckeltalsredovisning. Jämförelsen med denna stati
stik är dock inte helt oproblematisk. Av de mått som används i detta 
arbete återfanns bara avkastning på totalt kapital, likviditet och soli
ditet i SCB:s statistik. Dessutom finns denna statistik endast från 1983 
och framåt varför jag valt att använda mig av den tillgängliga stati
stiken för det sist analyserade året i fallföretagen, dvs för sågverken 
för 1983 och för marknadsföringsbyråerna för 1984. 

Utifrån en sammanfattande bedömning av de aktuella företagens 
ekonomiska situation kan dessa karaktäriseras längs hela skalan god 
till dålig eller svag. AB Tall är det företag vars ekonomiska situation 
kan karaktäriseras som alltigenom god. Med e n avkastning på det 
totala kapitalet och en överskottsgrad på omkring 20 procent under 
de aktuella analysåren, en vinst per anställd som ökat från 100 tkr till 
400 tkr från 1975 till 1983 och en soliditet och en likviditet som legat 
över 50 respektive 150 procent und er en övervägande del av den 
studerade perioden, kan man hävda att den ekonomiska situationen 
är god i detta företag, eller att de ekonomiska effekterna av detta 
företags verksamhet är mycket positiva. Av SCB :s statistik kan man 
utläsa att den övre kvartilen för avkastningen på det totala kapitalet i 
företag med minst 50 anställda ligger på 17,9 procent för 1983 (SCB, 
1984, a). Den övre kvartilen för likviditet och soliditet ligger på 106 
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respektive 30,9 procent (SCB, 1984, a). I AB Tall var likviditeten 210 
procent och soliditeten 68 procent vid slutet av 1983. 

I AB Gran ser den ekonomiska situationen annorlunda ut. Utöver att 
konjuktursvängningarna inverkat så kraftigt på lönsamheten i detta 
företag att man ibland hamnat på en negativ överskottsgrad, ligger de 
toppnoteringar som företaget uppvisar på överskottsgraden och av
kastningen på det totala kapitalet på omkring 10 procent. I jämförelse 
med företagen i SCB:s statistik ligger avkastningen på det totala kapi
talet i AB Gran under 1983 mellan den nedre kvartilen som är 7,7 
procent och medianen som är 12,5 procent (SCB, 1984, a). Man kan 
inte heller tala om att företagets verksamhet under den aktuella 
perioden lett till några större effektivitetsförbättringar. Vinste n per 
anställd visar, förutom under det sista bokslutsåret, på marginella 
uppgångar. Lägger man till bilden av soliditeten som var 4,7 procent 
bokslutsåret 1982/83 och aldrig varit högre under den aktuella ana
lysperioden, kan man totalt sett tolka den ekonomiska situationen i 
AB Gran som svag. Den nedre kvartilen for SCB:s företag låg under 
1983 på 15 procent f or soliditeten (SCB, 1984, a). Likviditeten for A B 
Gran låg under 1983 i linje med SCB:s medianforetag. 

För AB Reklams vidkommande är den ekonomiska situationen något 
mer svårtolkad med enbart de externa bokslutsuppgifterna som ut
gångspunkt. Vad man kan se av de sammanställningar som gjorts i 
fallbeskrivningarna, har lönsamheten alltid varit positiv. Överskotts
graden har förutom under det sista bokslutsåret legat på cirka 6 pro
cent och avkastningen på det totala kapitalet på ca 9 procent under de 
aktuella analysåren. Vad man bör hålla i minnet när AB Reklams 
lönsamhetsutveckling studeras, är att företaget under alla fyra bok
slutsåren avskrivit organisationskostnader på 182 tkr per år som 
härrör från tidn ingstiden och att det i resultatet för 1984 ingår en 
ersättning på 500 tkr som företaget fått ut vid en tvist om en upphovs
mannarätt. Det sistnämnda får dessutom anses vara ett ganska stort 
belopp med tanke på att företagets omsättning totalt är 5,8 milj. 
Korrigeras siffrorna for 1984 med dessa belopp får man en avkast
ning på det totala kapitalet som ligger nära noll. Den undre kvartilen 
för avkastningen på det totala kapitalet i SCB:s studie, som omfattar 
marknadsföringsföretag med upp till 20 anställda, är 0,3 procent 
(SCB, 1984, b). Effektiviteten har inte heller förändrats i någon större 
utsträckning under de aktuella bokslutsåren. Vinsten per anställd 
ligger mellan 20 till 30 tkr om man bortser från det sista bokslutsåret. 
Här skall man naturligtvis komma i håg att man inte kan förvänta 
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sig samma effektivitetsförbättringar i ett tjänsteproducerande foretag 
som i ett tillverkande företag. Lägger man till detta bilden av AB 
Reklams finansiella situation kan man se att soliditeten ligger under 
medianen för SCBrs företag under 1984 och a tt likviditeten ligger 
nära den övre kvartilen. Medianen för SCB:s företag är för soliditeten 
17,6 procent och den övre kvartilen för likviditeten 159 procent (SCB, 
1984, b). Uppmärksammas bör dock a tt det bara är under det sist 
analyserade bokslutsåret som soliditeten nått upp till denna nivå. Mot 
denna bakgrund och med stöd av att företaget i början av denna 
studie övergick i annan ägo av finansiella skäl, kan inte heller den 
ekonomiska situationen i AB Reklam tolkas som stark. 

AB Information slutligen uppvisar små v inster i absoluta tal och en 
acceptabel finansiell situation. För lönsamhetsutvecklingen, betrak
tad i termer av överskottsgrad och avkastning på det totala kapitalet, 
gäller att denna varit blygsam. Överskottsgraden har legat på om
kring *1 procent och avkastningen på det totala kapitalet har som 
högst kommit upp till 3,7 procent. I jämförelse med SCB:s företag 
ligger dock AB Information nära medianvärdet för 1984. Medianen 
för de undersökta företagen var för avkastningen på det totala ka
pitalet 3,4 procent under 1984 och för AB Information 3,1 procent 
(SCB, 1984, b). Vin sten per anställd är också liten i detta företag då 
den låg på ca 12 tkr för 1984. Vad man då bör hålla i minnet är att 
detta företag satsar resurser på personalutvecklande resor och 
vinstdelning. Om den finansiella situationen kan man säga att denna 
är acceptabel. Likviditeten har hela tiden legat över 100 procent och 
soliditeten över 20 procent. I SCB:s statistik har medianföretagen en 
likviditet på 117 procent och övre kvartilföretagen ligger på 159 
procent (SCB, 1984, b). AB Informa tions likviditet var för samma år 
125 procent. Soliditeten var, för år 1984, 26 procent i AB Inf ormation 
och SCB:s företag i den övre kvartilen hade en soliditet på 36,6 procent 
och medianföretagen låg på 17,6 procent (SCB, 1984, b). En total 
bedömning av den ekonomiska situationen i AB Information är att 
denna är stabil även om vinsterna är små i detta företag. 

Olika typer av legitimitet 

När de frågor som avsåg att spegla de studerade företagens legitimi
tet analyserades, visade det sig att distinktionen instrumental - ex
pressiv innebörd, var svår att upprätthålla (s e kap 3). Utöver att be
skriva utbytet av de aktuella företagen, tenderade intressenterna att 
återupprepa mycket av vad de tidigare sagt vid beskrivningen av 
företagen, i stället för att tala om utbytets innebörd. Detta kan givetvis 
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tolkas på flera olika sätt. Ett är att diskussionsunderlaget, på dessa 
punkter, var bristfälligt. Ett annat är att distinktionen instrumenteli -
expressiv legitimitet inte är fruktbar eller möjlig att göra. Min tolk
ning ligger i linje med den sistnämnda eftersom diskussionsunder
laget i stort sett tillät respondenterna att fritt formulera sig. 

I stället växte till följd av den komparativa analysen tre delvis olik
artade kategorier av legitimitet fram. Dessa benämns social, uppgifts-
och ekonomisk legitimitet. Den förstnämnda är relaterad till intres
senternas mer personliga utbyte och den andra till företagens uppgift 
eller de varor och tjänster som de producerar och därmed också till 
intressenternas utbyte. Den tredje kategorin har endast indirekt med 
intressenternas utbyte att göra och avser deras bild av företagens 
ekonomiska situation. Jag är medveten om att dessa kategoriseringar 
och benämningar kan ifrågasättas bl a på grundval av att de delvis är 
överlappande och kanske inte heller heltäckande. Trots detta ser jag 
dock, på grundval av det empiriska materialet i detta arbete, dessa 
benämningar som de mest relevanta. Den mer konkreta innebörden 
av dessa legitimitetskategorier framgår av analysen nedan. 

I AB Tall är det framförallt en god trivsel och bra lön som de anställda 
anser sig få ut av arbetet i företaget. Det förstnämnda beror enligt 
många på företagsledningens goda samarbetsvilja och anställnings
tryggheten. Ytterst kopplas både den upplevda anställningstrygghe
ten och den höga lönen till företagets höga lönsamhet. I de anställdas 
ögon har AB Tall både en god ekonomisk och social legitimitet, dvs 
intressenterna har en positiv bild av företagets ekonomiska situation 
och det mer personliga utbytet av företaget är positivt. Bland kun
derna anser man sig i första hand få ut trygghet och positiva affärs
relationer. Det förstnämnda sammankopplas med företagets eko
nomiska situation. Här handlar det också både om god social och eko
nomisk legitimitet. Hos leverantörerna är det framförallt det låga 
priset och de positiva affärsrelationerna som man ser som det största 
utbytet. Bland dessa har AB Tall både en god social legitimitet och en 
god uppgiftslegitimitet. "Rätt kvalité till rätt pris". 

För AB Grans vidkommande kan legitimiteten totalt sett samman
fattas så att företaget har en negativ ekonomisk leg itimitet och en 
positiv uppgiftslegitimitet. Bland en del av de anställda kan man också 
tala om en negativ social legitimitet. Bristande anställningstrygghet 
till följd av den ekonomiska situationen och att företagsledarna sak
nade företagsledaregenskaper samt begränsat medbestämmande, 
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var vad de anställda i första hand ansåg sig få ut av AB Gran. Leve
rantörerna talar om tidskrävande affärsrelationer till följd av den 
ekonomiska situationen och kunderna om bra kvalité och leverans
osäkerhet som ett resultat av produktionskunnandet respektive den 
ekonomiska situationen. 

När det gäller AB Reklam pendlar den sociala legitimiteten mellan 
ytterligheterna positiv - negativ. Detta gäller både anställda och kun
der. Som exempel på den positiva sociala legitimiteten i de anställdas 
uppfattningar kan nämnas att de flesta anser sig få ut en hög lön av 
sitt arbete i företaget. Bland de anställda gäller dessutom att jobbet i sig 
ger ett positivt utbyte. Hos kunderna är positivt samarbete exempel på 
den goda sociala legitimiteten och besvärliga fakturor på den nega
tiva. Något som gäller nära nog entydigt bland AB Reklams kunder 
är att de anser sig få bra arbeten utförda, dvs företaget har en väldigt 
god uppgiftslegitimitet bland sina kunder. Vissa kunder kan nära nog 
sägas vara imponerade av de arbeten de får utförda. Bland leve
rantörerna anser sig några "känna av" de långa betalningstiderna 
som de sammankopplar med företagets ekonomiska situation, dvs en 
viss negativ ekonomisk legitimitet kan märkas bland dessa. 

En sammanfattande bedömning av AB Informations legitimitet är att 
den i första hand är av social karaktär. Bland de anställda handlar 
detta om att de får ut ett självständigt arbete, trivsel och god stämning. 
Hos kunder och leverantörer talar man om vänlighet, god service och 
respekt av yrkeskunnande. Men man kan också hos framförallt de 
anställda märka att företaget har en positiv uppgiftslegitimitet. Bland 
de anställda är några stolta över företagets arbetsinsatser. Detta 
märks dock in te på samma sätt hos kunderna. Visserligen tycker 
kunderna att den reklam som företaget gör är bra men jag tolkar det 
inte såsom i AB Reklam att det är något som kunderna i första hand 
tänker på när det gäller det utbyte de har av sina kontakter med 
företaget. 

Effekterna och ideologin 

Så här långt har effekterna av de studerade företagens verksamhet 
analyserats. Om vi sedan, givet de begränsningar som finns i ana
lyserna, sammankopplar dessa resultat med de ideologiska värde
ringarna och beteendemönstren i de studerade företagen, kan vissa 
intressanta iakttagelser göras. 
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AB Tall har en ideologi som omfattar föreställningar som hög lön
samhet, rationalitet och kostnadsmedvetenhet och uppvisar ett pro
duktionsbeteende som karaktäriseras som effektivt, ett resursdispo-
sitionsbeteende som är avkastningscentrerat och ett omvärldsrela-
tionsbeteende som kännetecknas av ömsesidighet. Den ekonomiska 
situationen är mycket god och legitimiteten är framförallt av eko
nomisk men också av social och uppgiftskaraktär. 

I AB Gran har man en ideologi som bl a betonar värdet av att göra ett 
hederligt arbete och att chefen bestämmer. Resursdispositionsbeteen-
det exempelvis är både kort- och långsiktigt i första hand problemlös-
ningscentrerat och styrningen av de anställda auktoritär. Den ekono
miska situationen är svag, den sociala legitimiteten blandad eller 
svagt negativ och den ekonomiska legitimiteten negativ, medan upp-
giftslegitimiteten är positiv. 

För AB Reklam som har en narcissistisk ideologi med bl a kreativitet 
som arbetsetisk föreställning och ett idédominerat produktionsbe
teende, ett självhävdande utvecklingsbeteende och ett dominant om-
världsrelationsbeteende, gäller att den ekonomiska situationen åt
minstone för det sista analysåret måste betecknas som svag. Legitimi
teten i detta företag är både av positiv social och negativ social karak
tär men mest framträdande är den positiva uppgifltslegitimiteten. 

I AB Informatio n har man en socialistisk ideologi som betonar över
levnad, begränsat vinstintresse, kostnadsmedvetenhet och god livs
kvalité. Företaget disponerar sina resurser bl a på peronalutveckling 
och vinstdelning, styr företaget kollektivt och samarbetar med kun
der och leverantörer. De ekonomiska effekterna av företagets verk
samhet är små vinster och en stabil finansiell situation. Företaget har 
i första hand en god social legitimitet bland sina intressenter. 

De tolkningar som kan göras av dessa iakttagelser är naturligtvis inte 
att en viss ideologi lede r till vissa effekter. Vad man däremot kan 
hävda är att vissa av effekterna kan förstås mot bakgrund av de 
specifika ideologierna och beteendeinriktningarna. Man kan ha vissa 
idéer om a tt ideologin även har en indirekt orienterande betydelse. 
Exempelvis att ett företag som AB Tall där hög lönsamhet är det som 
berättigar företagets existens, har ett effektivt produktionsbeteende 
och avkastningsorienterade resursdispositioner med e n god ekono
misk situation och en positiv ekonomisk legitimitet som följd. Eller att 
AB Reklam med sin narcissistiska ideologi där det är ett existentiellt 
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villkor att få utlopp för egna intressen också har en idédominerad 
produktion med hög uppgiftslegitimitet som följd. 

Utöver detta ger också olikheterna mellan AB Tall och AB Infor ma
tion å ena sidan och AB Gran och AB Reklam å andra sidan vissa 
idéer om skillnaderna mellan företag med samhälls- respektive livs
stilsideologier. De två företagen med samhällsideologier tycks klara 
helheten bättre än de andra två. Effekterna är totalt sett positivare 
både ur ekonomisk och legitimitetssynvinkel i de två företagen med 
samhällsideologier. Uttryckt på ett annat sätt kan detta tolkas så att 
dessa företag har bättre förmåga, att med ett positivt utfall, hantera 
både den producerande och legitimerande funktionen. AB Tall har en 
god ekonomisk situation, en god social och ekonomisk legitimitet och i 
viss mån också en god uppgiftslegitimitet. AB Information har små 
vinster men en stabil finansiell situation, en god social legitimitet och 
en acceptabel uppgiftslegitimitet. I företagen med livsstilsideologier 
däremot är den ekonomiska situationen problematisk i AB Gran och 
åtminstone finansiellt sett besvärlig i AB Reklam medan uppgifts-
legitimiteten, speciellt i det sistnämnda företaget, är positiv. 

De tolkningar som kan göras av detta är att företagsledarna i fram
förallt livsstilsföretagen ägnar sig åt det man upplever som väsentligt 
ur ett mer personligt perspektiv och "går in för detta med liv och lust" 
medan man i samhällsideologiföretagen ägnar sig åt sådant man ser 
som väsentligt ur ett mer allmänt organisatoriskt perspektiv. Resul
tatet av detta blir att livsstilsföretagen uppnår en mycket god upp
giftslegitimitet oavsett om det gäller att såga timmer eller att pro
ducera reklam och att samhällsideologiföretagen överlever. De sist
nämnda lyckas hålla både den ekonomiska situationen och de olika 
typerna av legitimitet på en god eller acceptabel nivå. Påpekas skall 
att denna tolkning av skillnaderna mellan företag med livsstils- och 
samhällsideologier måste tas med försiktighet då AB Gran som 
klassificerats som livsstilsföretag just valdes för att de i någon mening 
hade en instabil ekonomisk situation. Det behöver inte förhålla sig så 
att alla företag med religiösa eller livsstilsideologier har svaga ekono
miska situationer. 

Till sist kan det också mot bakgrund av resultaten i detta avsnitt vara 
värt att notera att framgång inte alltid behöver innebära hög lönsam
het. Ser man till AB Informations ideologiska utgångspunkter så 
skulle man kunna påstå att detta företag är lika framgångsrikt som 
AB Tall även om det senare är mer ekonomiskt framgångsrikt. 
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IDEOLOGINS ORIENTERANDE BETYDELSE - EN SAMMAN
FATTNING 

Den analys som gjorts i detta kapitel visar att beteendena i de stu
derade företagen kan beskrivas i ett antal olika beteendekategorier 
och i termer av specifika beteendemönster eller beteendeinriktningar. 
Inriktningar som kan förstås mot bakgrund av de ideologiska värde
ringarna. Detta tolkas så att ideologin har en direkt orienterande be
tydelse, eller att ideologierna orienterar till specifika beteenden eller 
olika beteendeinriktningar, via den tolkning som företagsledaren och 
andra individer som omfattas av ideologin gör i och av en viss given 
situation. Den specifika ideologin eller ideologins karaktär blir där
med väsentlig för den tolkning som görs. De beteendeinriktningar 
som är aktuella i de företag som studerats i detta arbete är effektivi
tetsinriktning, anpassningsinriktning, egoinriktning och social in
riktning. 

Utöver detta ger också analysen av effekterna av de studerade före
tagens verksamhet vissa idéer om att ideologins karaktär även kan 
vara av betydelse för de studerade företagens ekonomiska situationer 
och legitimitet, dvs att ideologin även har en indirekt orienterande be
tydelse. Naturligtvis kan man inte utifrån denna studie säga att en 
viss ideologi leder till vissa effekter, men väl att effekterna delvis kan 
förstås mot bakgrund av ideologiernas karaktär och beteendeinrikt
ningarna i de aktuella företagen. Analyserna i detta kapitel tyder 
också på att företagen med samhällsideologier totalt sett har en bättre 
ekonomisk situation och legitimitet. En tolkning som görs av detta är 
att företagen med samhällsideologier, till följd av de ideologiska vär
deringarna, håller bättre kontroll på helheten än företagen med livs
stilsideologier. Framförallt företagsledarna i livsstilsföretagen ägnar 
sig åt det man anser vara väsentligt ur ett personligt perspektiv 
medan man i samhällsideologiföretagen ägnar sig åt det man anser 
vara väsentligt ur ett organisatoriskt perspektiv. Nedanstående figur 
får ge en sammanfattande bild över ideologins orienterande betydelse. 
De streckade linjerna markerar den försiktighet varmed tolkningar
na av ideologins indirekt orienterande betydelse bör tas. 
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Olika ideologier 

orienterar via situa
tionstolkning till: 

Specifika beteenden 

- effektivitetsinriktat 

- an passningsinriktat 

- egoinriktat 

- socialt inriktat 

Olika legitimitet Olika ekonomiska 
situationer 

Figur 13: Ideologins orienterande betydelse. 
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KAPITEL 12 

IDEOLOGINS KONTROLLERANDE BETYDELSE 

Detta kapitel anknyter, i likhet med föregående kapitel, till det andra 
huvudsyftet med detta arbete, dvs det ger kunskap om grund
läggande föreställningars betydelse (se kap 1). Begreppet kontrolle ra 
kan referera antingen till styrning eller till uppföljning. Det först
nämnda vanligtvis vid översättning från engelskans "control". Här 
används begreppet i den förstnämnda bemärkelsen. 

Kapitlet är inriktat på en analys av vad som i kapitel 9 kallas för 
relationsbeteendet och belyser ideologins direkt och indirekt kon
trollerande betydelse. Det sistnämnda dock i form av en kort be
skrivning snarare än en mer fullständig analys. 

DEN DIREKT KONTROLLERANDE BETYDELSEN 

När företagen betraktades ur ett relationsperspektiv gjordes på sam
ma sätt som vid de andra analyserna, iakttagelser om likheter och 
olikheter. Likheterna medför att r elationsbeteendet kan beskrivas i 
termer av autonomi och frivillighet och olikheterna att man kan tala 
om olika typer av samagerande. Samagerandet refererar ti ll i vad 
mån och på vilka grunder företagens intressenter agerar i likhet 
och/eller i enlighet med företagens/företagsledningarnas och/eller 
företagens/organisationsmedlemmarnas beteende i de aktuella fall
företagen. Mot bakgrund av bl a intressenternas förhållningssätt till 
de ideologiska värderingarna i de studerade företagen, kan skillna
derna i samagerande förstås som en fråga om makt över problem
tolkningen och makt över handlandet. Ideologin kontrollerar till olika 
samagerande via makt över problemtolkningen och/eller makt över 
handlandet. 

Autonomin och frivilligheten i relationsbeteendet 

Analysen av autonomin och frivilligheten i relationsbeteendet baserar 
sig på iakttagelser både om företagen och intressenterna, dvs både på 
företagsledarnas och/eller organisationsmedlemmarnas och övriga 
intressenters berättelser. Autonomin refererar till överensstämmel
sen mellan företagets och intressenternas beteende och frivilligheten 
till förekomsten av tvång. I analysen nedan belyses variationerna i 
autonomi och frivillighet i de studerade företagen. 
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I AB Tall är autonomin liten och frivilligheten stor. Intressenterna 
agerar inte "i strid med " utan snarare i överensstämmels e och/eller i 
enlighet med företagets beteende och förekomsten av tvång är liten. 

När det gäller autonomin tycks det både för kunderna och leveran
törerna nära nog vara e n självklarhet att när man har med AB Tall 
att göra, handlar det om ö msesidighet. Då "lägger man korten på 
bordet" är köptrogen eller leveranstrogen. För de anställda gäller ett 
liknande mönster. De beskriver arbetet i företaget i enlighet med före
tagsledningen och talar om att man i detta företag arbetar på samma 
villkor som företagsledningen, och att kontakterna är informella både 
löpande och i större frågor. 

Att frivilligheten betecknas som stor grundar sig på att det finns få 
tecken på tvång i AB Tall. Här bör dock vissa reservationer göras. Ett 
hot om uteblivna leveranser för svikande kunder finns från företags
ledningen i AB Tall och detta är uppfattat bland företagets kunder. En 
liknande hotbild skulle kunna sägas gälla för de anställda. De som inte 
är duktiga får inte bra betalt. Som jag tolkar det uppfattas dock detta 
snarare som en självklarhet än som ett tvång bland många av de in
tressenter som berörs. 

I AB Gran gäller motsatsen vad beträffar autonomin. Här är auto
nomin i intressenternas beteende stor. Intressenterna tycks många 
gånger gå sina egna vägar i stället för att handla i överensstämmelse 
med AB Grans agerande. Av detta följer också att frivilligheten måste 
vara stor eller nära nog total eller att frivillighet i AB Gran, egent
ligen inte är ett begrepp i den bemärkelse som de t används här. Om 
intressenterna handlar "efter eget huvud" och inte i överensstäm
melse med AB Grans beteende kan de inte vara utsatta för tvång från 
AB Grans sida. 

Ser vi tillbaka på fallbeskrivningen av AB Gran, ger såväl företagsled
ningens som intressenternas beskrivningar uttryck för att autonomin 
bland intressenterna i detta företag är stor. Exempelvis försökte före
tagsledningen "svara upp mot" de krav som finansiärerna ställde men 
dessa svarade med nya krav. Eller trots att AB Gran, enligt både före
tagsledning och leverantörer skötte sina betalningar, ställdes ständigt 
krav från leverantörerna på kontant betalning eller garantier. Bland 
de anställda motsatte man sig att företagsledningen skänkte pengar 
till religiös verksamhet och ställde krav på information när 
företagsledningen underlät att informera. Ett av de få tydliga exemp
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len på överensstämmelse återfinns i AB Grans kvalitetskontroll. Här 
visar exempelvis kvalitetskontroller utförda av utomstående bedöma
re att företagets virkessorterare agerade i e nlighet med företagsled
ningens intentioner och snarare klassade virket för lågt än för högt. 

Till tolkningen att frivilligheten måste vara stor om autonomin är 
stor bör läggas att visst maktutövande förekom gentemot de anställ
da. F öretagsledningen kontrollerade ibland arbetsinsatserna. Tvek
samt var dock om detta gav någon effekt. Arbetsmoralen var, enligt 
en del anställda, varierande bl a p g a ackordssystemets konstruktion. 

För AB Reklams vidkommande är en enhetlig tolkning svår att göra. 
Totalt sett karaktäriseras därför såväl autonomin som frivilli gheten 
bland intressenterna som varierande. Det är inte den övervägande 
delen av intressenterna som agerar i enlighet med företagets beteende 
och bland dem som gör det är det en del som måste. 

Autonomin i intressenternas beteende belyses exempelvis av att en del 
av de anställda reagerar på "företagets affärsmetoder" genom att gå 
egna vägar. Andra försöker ta efter eller lära sig. Liknande mönster 
återfinns i kundernas beskrivningar av beteendet. En del reagerar på 
AB Reklams beteende med misst änksamhet och kontroller av exem
pelvis företagets fakturor och andra gör det inte. Vad gäller själva 
reklamproduktionen försöker många anställda och kunder ställa upp 
på och medverka till att den "goda idén" får dominera. Men även här 
kan man bland en del anställda och kunder märka att de ibland anser 
att idéerna "skenar iväg" och därigenom försöker bromsa genom 
kontroller eller genom att företaget inte alltid får "fria händer". 

Att frivilligheten bedöms som varierande grundar sig framförallt på 
att det förekommer visst tvång gentemot de anställda. En del gör som 
de måste. Någon av de anställda berättar exempelvis att "VD:n har 
pondus när han pekar och säger - Du har fel". 

I AB Information slutligen, är autonomin liten och frivilligheten nära 
nog total. Företaget och intressenterna agerar i stor utsträckning i 
överensstämmelse med varandra och alla gör det utan tvång. 

Den begränsade autonomin eller överensstämmelsen mellan företa
gets och intressenternas beteende märks kanske tydligast om man 
ser på relationerna mellan företaget/företagsledaren å ena sidan och 
anställda och leverantörer å andra sidan. Här beskrivs beteendet på 
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ett likartat sätt. Exempelvis beskrivs självstyret som något självklart 
som både ägaren/företagsledaren och de anställda tar aktiv del i. 
Eniga är också många inom AB Information om att man bör sam
arbeta med kunder och leverantörer. Denna typ av samvaro är det 
många av kunderna och leverantörerna som känner av och försöker 
medverka till. Grundlighet är också något som de flesta inom detta 
företag försöker leva upp till genom en systematisk utformning och 
analys av reklambudskapen. Bland leverantörerna är det många som 
försöker leva upp till de höga kvalitetskrav som man anser gälla när 
man har med AB Information att göra. 

Tolkningen av frivilligheten som total, baserar sig på att intressenter
nas berättelser visar få tecken på tvång i detta företag. Möjligtvis 
skulle man kunna tala om tvång i form av "utfrysning". Denna form 
av tvång tycks dock inte leda till överensstämmelse, utan till att indi
vider lämnar företaget. Företagets historia vis ar ju att personer som 
har värderingar av ett eller annat slag som avviker från kollektivets 
lämnar företaget och när detta sker är kollektivet enigt om att detta 
är det riktiga. 

Ideologin kontrollerar via makt över problemtolkningen och makt 
över handlandet 

Som ett resultat av skillnaderna i autonomi och frivillighet mellan de 
olika företagen kan man tala om olika typer av samagerande. Det 
finns skillnader mellan de studerade företagen med avseende på om 
och på vilka grunder företagens intressenter agerar i likhet med 
och/eller i enlighet med företagens/företagsledningens och/eller före
tagens/organisationsmedlemmarnas beteende. Begreppet samage
rande är kanske ännu ett exempel på en "otymplig" eller "klumpig" 
benämning, men i likhet med tid igare har denna benämning valts 
p g a att den ligger nära den innebörd som de empiriska iakt
tagelserna förmedlar. 

Påpekas skall också att idealtypsklassificering inte tillämpas här p g a 
att det varit svårt att hitta tillfredställande benämningar för alla fyra 
fallen. De olika typer av samagerande som blev resultatet av den 
komparativa analysen karaktäriseras därför som sta rkt, begränsat 
och svagt. 

I AB Tall och i AB Information karaktäriseras samagerandet som 
starkt eller stort. Autonomin är liten, dvs andelen intressenter som 
agerar i enlighet med företagets beteende är förhållandevis stor och 
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detta baseras på frivillighet. Det sistnämnda uppfattas då som en 
starkare grund for samagerande än någon form av tvång. Den reser
vation som kan göras angående styrkan i samagerandet i AB Tall är 
att det finns ett s k hot mot kunderna om uteblivna leveranser och 
mot de anställda om lönens storlek. I AB Information kan man 
ifrågasätta om autonomin är lika li ten bland dess kunder som bland 
dess anställda och leverantörer. 

För AB Reklams vidkommande betecknas samagerandet som be
gränsat. Denna karaktäristik grundar s ig på att såväl autonomin 
som frivilligheten varierar bland företagets intressenter. Som ett 
komplement till denna sammanfattande bedömning bör dock läggas 
att det bland en del av de icke autonomt agerande intressenterna 
finns en stor frivillighet. Någon av AB Reklams kunder talade om att 
företagets intressenter består av två grupper - en som "älskar" och en 
som "hatar". Om man främst ser till frivilligheten bland en del av de 
icke autonomt agerande intressenterna skulle man därför, som ett 
alternativ till ovanstående karaktäristik, kunna hävda att samage
randet bland en del av intressenterna är starkt och bland andra svagt. 

I AB Gran slutligen, kan man ställa frågan om begreppet samage
rande överhuvudtaget är relevant. Andelen intressenter som agerar i 
överensstämmelse med företagets beteende är begränsad och fri
villighet i bemärkelsen avsaknad av tvång från företagets sida, har en 
begränsad aktualitet. Den överensstämmelse som finns exempelvis 
mellan företagsledningens intentioner och den kvalitetskontroll som 
utförs i företaget, gör dock att man kan tala om ett visst samagerande 
och som helhet karaktäriseras därför inte samagerandet i detta före
tag som obefintligt utan som svagt. 

När dessa olika typer av samagerande relaterades till bl a intressen
ternas förhållningssätt till de ideologiska värderingarna i de olika 
företagen, växte tolkningarna makt över problemtolkningen och 
makt över handlandet fram. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga 
att ideologin kontrollerar til l olika typer av samagerande via makt 
över problemtolkningen eller via makt över handlandet. Det först
nämnda är makt baserad på värdegemenskap och/eller värdeaccep-
tans och det senare på direkt maktutövande, resurstillförsel eller 
karisma. Påpekas skall att makt över handlandet är betydligt mer 
osäker eller "bräcklig" än makt över problemtolkningen då det först
nämnda baseras på medgivande vilket inte på samma sätt är själv
upprätthållande och oberoende av maktkällan (jmf Handy, 1979). 
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Figur 14 nedan ger en sammanfattande bild över ideologins direkt 
kontrollerande betydelse och grunderna för detta. 

- värdege— 
menskap 

• värde- _ 
acceptans 

makt över 
problemtolk
ningen 

Ideologin 
kontrollerar 
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Figur 14: Ideologins direkt kontrollerande betydelse. 

Om vi anknyter de tankegångar som illustreras av figur 14 till de stu
derade företagen innebär detta, grovt generaliserat, att det starka 
samagerandet i AB Tall och AB Information handlar om at t ideolo
gins kontrollerande betydelse i dessa företag i stor utsträckning base
ras på värdegemenskap och/eller värdeacceptans. I AB Reklam kan 
det mer begränsade samagerandet förstås utifrån att värdegemen
skapen och/eller värdeacceptansen är mer begränsad i detta företag. 
Ideologin kontrollerar inte bara via makt över problemtolkningen 
utan även via makt över handlandet i detta företag. För AB Grans 
vidkommande är det svaga samagerandet bla en fråga om att ideo
login i detta företag har en mycket liten kontrollerande betydelse. En 
diskussion, bl a grundad på intressenternas förhållningssätt till de 
ideologiska värderingarna, får belysa och nyansera dessa tolkningar. 



249 

I AB Information uppfattas intressenternas förhållningssätt till de 
ideologiska värderingarna som positivt (jmf disk i kap 10). Bland de 
anställda och leverantörerna gjordes tom tolkningen att de ideo
logiska värderingarna var delade. Exempelvis användes vi-begreppet 
i förhållandevis stor utsträckning bland de anställda i AB Informa
tion. Man kan tala om värdegemenskap. Om en intressent är positivt 
inställd till eller delar den värdering som ett visst beteende grundar 
sig på, kan denne ta till sig denna värdering som nära nog sin egen, 
agera i enlighet med detta beteende och dessutom uppleva att hon/han 
agerar av frivillighet. Handy (1979) talar om internalisering och me
nar att en individ accepterar en idé som sin egen (jmf Parsons, 1951). 
Han hävdar dessutom att detta är den form a v "commitment" som 
varje organisation eftersträvar eftersom den är självupprätthållande 
och oberoende av maktkällan (Handy, 1979). Jag föredrar att kalla 
detta för makt över problemtolkningen baserad på värdegemenskap 
(jmf Müllern och Björnström, 1988). Med ma kt över problemtolk
ningen menas att företagsledning och intressenter är överens om det 
relevanta sättet att tolka ett problem på och därmed också om det 
relevanta beteendet i en viss given situation. Uttryckt på ett annat sätt 
kan man säga att företagledningen har makt över intressenternas 
problemtolkning. 

Den reservation som bör göras mot detta resonemang gäller kun
derna. Möjligen överbetonas deras positiva förhållningssätt till de 
ideologiska värderingarna i AB Information om begreppet värdege
menskap används. Det är kanske inte helt givet att en socialistisk 
ideologi och därmed sammanhängande beteende i allmänhet sam
mankopplas med företagande, varför vissa kunder inte helt naturligt 
tar till sig den typ av beteende som AB Information uppvisar. 

Ett liknande resonemang är också tillämpbart på AB Tall. Av den 
tidigare framställningen framgår att intressenternas förhållningssätt 
till de ideologiska värderingarna i detta företag uppfattas som neu
tralt och/eller positivt (jmf disk i kap 10). När det gäller AB Tall före
drar jag dock att utöver om värdegemenskap även tala om värde-
acceptans. Det starka samagerandet i det ta företag är ett resultat av 
en makt över problemtolkningen baserad både på värdegemenskap 
och värdeacceptans. Det sistnämnda för att markera att det kan 
finnas en skillnad i det sätt varpå åtminstone de anställda tar till sig de 
ideologiska värderingarna i AB Tall och i AB Info rmation. Det vi-be-
grepp som förekommer i AB Information används inte i AB Tall trots 
att många av de anställda har ett neutralt och/eller positivt förhåll
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ningssätt till de ideologiska värderingarna. Med värdeacceptans 
avses att en intressent kan acceptera en värdering men inte med nöd
vändighet behöver dela den. Mann (1970) gör en åtskillnad mellan 
normativ och pragmatisk acceptans. I det förstnämnda fallet handlar 
det om internalisering av normer och i det senare om att individen 
fogar sig då denne inte ser några realistiska alternativ. 

En alternativ tolkning till att ideologin kontrollerar via problemtolk
ningen, som övervägts i AB Tall, är att den kontrollerar via makt över 
handlandet. När jag talar om makt över handlandet avses, som 
framgick ovan, att ideologin kontrollerar till samagerande på andra 
grunder än värdegemenskap och/eller värdeacceptans. Det som då 
åsyftas i AB Tall är det s k hotet om direkt maktutövande som nämn
des tidigare, dvs hotet om uteblivna leveranser för kunderna och om 
lönens storlek för de anställda. Som tidigare nämndes tycks dock de 
flesta av de berörda in tressenterna, snarare uppfatta detta som en 
självklarhet än som något hot. Möjligtvis skulle man kunna tala om 
en viss kontroll över resurstillförseln eller en ekologisk kontroll i AB 
Tall (jmf Czarni awska-Joerges, 1988). Företaget eller företagsled
ningen får olika intressenter att agera i enlighet med sina värde
ringar genom att de i någon mening kan påverka deras disponibla 
resurser. De anstä llda har högre lön i AB Tall än i andra företag och 
företaget håller låga priser på sina varor och betalar ibland leveran
törerna bra. Vad gäller de anställda var dock, som framgår av fall
beskrivningen, lönens storlek något som nämndes enbart som svar på 
direkt fråga. Bland kunderna är de en del som menar att de skulle 
köpa virke av AB Tall även om priserna var högre. 

Betraktas sedan intressenternas förhållningssätt till de grundläggan
de värderingarna i AB Reklam, ger även detta förståelse för den 
bedömning av samagerandet som gjordes ovan . I kapitel 10 tolkades 
intressenternas inställning så att de antingen tar avstånd ifrån eller 
delar de grundläggande värderingarna. Det begränsade samageran
det i detta företag kan förstås utifrån att värdegemenskapen och/eller 
värdeacceptansen är mer begränsad i detta företag än i AB Tall och 
AB Informat ion. Ideologin kontrolle rar endast bland de in tressenter 
som "älskar" via makt över problemtolkningen. I övrigt kan man 
hävda att den kontrollerande betydelse som ideologin har i AB Rek
lam, baserar sig på makt över handlandet. Visst direkt maktutövande 
förekommer i företaget genom att framförallt VD:n i vissa situationer 
bestämmer hur organisationsmedlemmarna skall handla. Dessutom 
finns tecken på en viss ekologisk kontroll i detta företag. Det är inte 
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ovanligt att de anställda talar om den goda lönen och förmånerna som 
viktiga incitament för sitt "varande" i företaget. 

Den fråga man kan ställa, när det gäller AB Reklam, är om ideologins 
kontrollerande betydelse alltid vilar på värdegemenskap bland de 
intressenter som "älskar". Såväl bland en del av de anställda som hos 
vissa av kunderna kan man, som bl a framgår av fallbeskrivningen, 
märka en viss beundran för framförallt VD:n. Någon av de anställda 
säger exempelvis att han aldrig skulle våga ge sig in i situationer på 
det sätt som VD:n gör, men att han alltid lär sig något av att vara med. 
Detta tolkar jag snarare som karisma och identifikation än värde
gemenskap och man bör därför kanske tala om makt över hand
landet i stället för makt över problemtolkningen (jmf Weber, 1983, 
Thompson, 1984). Weber (1983) menar exempelvis, att karisma är en 
exceptionell kvalité hos en person som gör att denne betecknas som 
utrustad med speciellt ovanliga egenskaper. Huruvida denna kvalité 
är etiskt eller estetiskt godtagbar är ointressant, då accepterande är 
en förpliktelse för den som blivit utvald att acceptera denna kvalité. 
Han säger också: 

"Psykologiskt sett är detta "accepterande" en fråga om 
fullständig personlig hängivelse, som uppkommer ur entusiasm, 
eller förtvivlan och hopp." (Weber, 1983:166). 

Slutligen vad gäller AB Gran, kan man fråga sig om ideologin över
huvudtaget har någon kontrollerande betydelse. Samagerandet tol
kades också tidigare som svagt. Lägger man till detta att intressenter
nas förhållningssätt till de ideologiska värderingarna är neutralt 
och/eller negativt, kan man förstå att svaret på ovanstående fråga 
kan bli nekande (jmf disk i kap 10). Om förhållningssättet är neutralt 
och/eller negativt, är förutsättningarna små för en makt över pro
blemtolkningen baserad på värdegemenskap. Ideologin i detta företag 
tycks inte heller, i någon större utsträckning, kontrollera via makt 
över handlandet. Det direkta maktutövande som förekommer i AB 
Gran har, som tidigare framgick, begränsad verkan. De anställda an
såg att arbetsmoralen, trots viss övervakning från företagsledningens 
sida, var låg. Det tycks som om ideologin enbart kontrollerar före
tagsledningens beteende i detta företag. 

Till detta bör dock tilläggas att det kan vara andra faktorer än 
ideologin som är av betydelse för olika intressenters benägenhet att 
agera i överensstämmelse med ett viss företags beteende. I AB Grans 
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fall torde effekterna av företagens verksamhet, dvs den svaga ekono
miska situationen och därmed åtföljande negativa ekonomiska legiti
mitet, vara väsentlig för samagerandet. Vi får anledning att återkom
ma till detta i samband med de sammanfattande diskussionerna i 
kapitel 13. 

De diskussioner som förts ovan kan kort sammanfattas så att ideo
logierna i AB Tall och i AB Information har en större eller starkare 
kontrollerande betydelse i dessa företag än i de två andra. Makt över 
problemtolkningen baserad på värdegemenskap och/eller värde-
acceptans förekommer i större utsträckning i de två förstnämnda 
företagen än i AB Gran och i AB Reklam. Den fråga som följer av 
detta är om de företag eller de kunder och leverantörer som är 
knutna till de förstnämnda företagen saknar egna ideologier eller har 
samma ideologier. Svaret på denna fråga står, enligt min uppfattning, 
att finna i det sistnämnda. Ett sätt som detta kan förklaras på, är att 
företag i första hand väljer att samarbeta med andra företag som de i 
någon mening trivs med (jmf Harrison, 1973). Uttrycket "person
kemi" är ett begrepp som används flitigt i dag, både i företagsvärlden 
och i andra sammanhang. I AB Reklam exempelvis, var detta ett ut
tryck som upprepades. Av detta följer också att ideologins kon
trollerande betydelse inte skall överbetonas när det gäller kunder och 
leverantörer utan i första hand kanske kan sägas gälla de anställda, 
kunder och leverantörer som i någon mening är beroende av ett före
tag eller en organisation. 

En annan förklaring, som också kan vara betydelsefull, är den s k 
samhällsideologiska karaktären på ideologierna i AB Tall och i AB In
formation. Att värdeacceptans och/eller värdegemenskap och makt 
över problemtolkningen är möjlig i den utsträckning som gäller i 
dessa företag, kan tillskrivas de grundläggande värderingarnas kapi
talistiska respektive socialistiska karaktär. Denna typ av värderingar 
har en förankring i det svenska samhället via den ekonomiskt/politis
ka modell, dvs den biandekonomiska modell, som funnits i det svenska 
samhället under flera decennier. Ju mer förankrad en organisations 
ideologi är i det s amhälle som företaget och/eller organisationen ver
kar i, desto fler av intressenterna kan omfattas av eller acceptera de 
ideologiska värderingarna (jmf Czarniawska-Joerges, 1988). 

På samma grunder kan också ideologiernas mer skiftande kon
trollerande betydelse i AB Reklam och i AB Gran förklaras. En nar-
cissistisk livsstilsideologi har inte samma breda förankring bland det 
stora flertalet människor i det svenska samhället och kan därför inte 
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omfattas av det stora flertalet inom en organisation eller dess direkta 
närhet. Detsamma gäller for en religiös livsstilsideologi. Inte heller 
den borgar alltid för en acceptans bland de breda massorna. Påpekas 
skall dock, att bland de intressenter som delar ideologin i livsstilsföre
tagen är kanske värdegemenskapen ännu större än i samhällsideolo-
giföretagen. Med hänvisning til l de synpunkter som nyss framfördes 
angående AB Grans ekonomiska situation kan det vara berättigat att 
påpeka att en ideologis begränsade kontrollerande betydelse inte en
bart kan relateras till dess livsstilskaraktär. 

Till sist bör man också hålla i minnet att de företag som ingår i denna 
studie är små, vilket kan överbetona ideologins kontrollerande be
tydelse åtminstone internt. Företagsledarna stå r ju själva, på grund 
av storleken, för en stor del av beteendet gentemot kunder, leveran
törer, finansiärer etc. Speciellt uppenbart är detta i sågverksföre
tagen. I marknadsföringsbyråerna är förhållandena något annorlun
da, då såväl leverantörs- som kundkontakterna är uppdelade på "fler 
händer" i dessa företag. 

DEN INDIREKT KONT ROLLERANDE BETYDELSEN 

I de fyra fallföretagen gjordes ocks å iakttagelser om att friktionerna 
och konflikterna me llan intressenterna och företagen och/eller före
tagsledarna varierar. I ske net av de olika kontrollerande betydelser 
som ideologierna tillskrivs i de aktuella företagen, kan dessa iaktta
gelser sättas in i ett sammanhang. En granskning av de studerade 
fallen, visar att det är i de företag där ideologins kontrollerande bety
delse till stor del baseras på värdegemenskap och/eller värdeaccep-
tans, som konfliktförekomsten är minst. Detta kan tolkas så att ideo
login även har en indirekt kontrollerande betydelse. Dvs effekterna 
av en starkt kontrollerande ideologi blir att friktionerna och konflik
terna mellan ett företag och dess intressenter reduceras. 

I AB Tall där ideologins kon trollerande betydelse i stor utsträckning 
baserades på makt över problemtolkningen, kan man nära nog tala 
om avsaknad av konflikter eller harmoni med intressenterna. Avsak
naden av MBL-förhandlingar exempelvis, betraktas snarare som en 
självklarhet än en konfliktorsak bland de anställda. Likartade för
hållanden gäller för relationerna till kunder och leverantörer. Vissa 
kunder anser att vankanten kan vara i överkant och att sortimentet 
är begränsat men accepterar detta. En av leverantörerna talar om att 
företaget är krävande men ser inte detta som negativt då de arbeten 



254 

som man utför åt AB Tall kan användas i den egna marknads-
foringen. E n tolkning av denna harmoni är att när ideologins kon
trollerande betydelse bygger på värdeacceptans eller värdegemen
skap, är detta en bra garanti för att störningar i form av konflikter 
eller friktioner skall undvikas. 

En likartad situation tycks råda i AB Information. Ideologins kon
trollerande betydelse baseras på makt över problemtolkningen och 
konflikterna är få. Konflikter har dock, som framgår av bl a fallbe
skrivningen, funnits i detta företag men har då legat på företagsled
ningsnivå och avsett hela den ideologiska inriktningen. Exempelvis 
graden av lönsamhetstänkande. När dessa konflikter lösts ut har de 
också försvunnit, åtminstone så länge det inte dyker upp nya eller 
andra organisationsmedlemmar som ifrågasätter h ela den ideologis
ka inriktningen. Totalt sett är dock harmonin i den löpande verksam
heten god mellan AB Information och dess intressenter. 

I AB Reklam förekommer, som framgår av fallbesk rivningarna, att 
både anställda och kunder "bråkar". Detta kan förstås utifrån att 
ideologins kontrollerande betydelse i detta företag, utöver på värde
gemenskap, i större usträckning baseras på direkt maktutövande och 
karisma än i de andra två företagen. Makt över handlandet är som 
tidigare påpekats inte en lika stark form av kontroll som makt över 
problemtolkningen och risken för konflikter och friktioner blir där
med också större. 

För AB Grans vidkommande är det i första hand konflikterna mellan 
företagsledning och anställda om religiositetens inverkan som gör sig 
märkbara. Vad gäller de övriga in tressenterna kan man dock sna
rare tala om friktioner än konflikter. Med dett a menar jag att sam
arbetet från såväl företagsledningens som intressenternas sida fram
står som besvärligt eller "tidskrävande". Att konflikterna inte är allt
för stora i detta företag kan förstås utifrån ideologins svaga kontrolle
rande betydelse. Om man inte behöver lyda utan gör som man vill när 
man inte delar någons uppfattning, behöver man inte heller bråka. 

IDEOLOGINS KONTROLLERANDE BETYDELSE - EN SAM
MANFATTNING 

Den analys som gjorts i detta kapitel visar att samagerandet i de stu
derade företagen kan tolkas från starkt eller stort till svagt. Dessa 
skillnader tolkas så att olika ideologier kontrollerar till olika typer av 
samagerande eller ytterst har olika kontrollerande betydelser. 
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Olika ideologiers varierande kontrollerande betydelse kan, på samma 
sätt som den orienterande betydelsen, förstås utifrån de specifika 
typerna av ideologier som finns i de olika företagen. Det finns skill
nader mellan företagen med samhällsideologier och företagen med 
livsstilsideologier. I företagen med samhällsideologier är ideologins 
kontrollerande betydelsen förhållandevis stark. Den samhällsideolo-
giska karaktären möjliggör värdeacceptans och/eller värdegemen
skap och makt över problemtolkningen. 

För det företag som har en narcisstisk livsstilsideologi betecknas dock 
ideologins kontrollerande betydelse som mer begränsad p g a att den, 
utöver på värdegemenskap och makt över problemtolkningen, även 
baseras på direkt maktutövande, ekologisk kontroll och karisma och 
därmed på vad jag kallar för makt över handlandet. Det sist nämnda 
en betydligt svagare form av makt, då den inte på samma sätt är 
självupprätthållande och oberoende av maktkällan. I det andra livs
stilsföretaget uppfattas ideologins kontrollerande betydelse som liten. 
Samagerandet är svagt och det tycks som om ideologin enbart 
kontrollerar företagsledningens beteende i detta företag. Ideologins 
förhållandevis begränsade kontrollerande betydelse i livstilsföretagen 
hänförs till att grunderna för a llmän värdegemenskap eller värde
acceptans, totalt sett, antas vara svagare för företag med livsstils
ideologier än för företag med samhällsideologier. I kapitlet diskuteras 
också andra faktorers betydelse för samagerandet. 

Avslutningsvis diskuteras förekomsten av konflikter mellan de stu
derade företagen och int ressenterna mot bakgrund av ideologiernas 
kontrollerande betydelser. I företagen med samhällsideologier är 
konfliktförekomsten mindre än i de övriga två företagen, vilket tolkas 
så att ideologin även kan ha en indirekt kontrollerande betydelse. 
Makt över problemtolkningen baserad på värdeacceptans eller vär
degemenskap kan vara en bra garanti för att konflikter eller friktio
ner ej skall uppstå. Nedanstående figur ger en sammanfattande bild 
av ideologins kontrollerande betydelse. De streckade linjerna avser att 
betona den försiktighet varmed tolkningarna av ideologins indirekt 
kontrollerande betydelse bör tas. 
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Figur 15: Ideologins kontrollerande betydelse. 
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KAPITEL 13 

ORGANISATIONERS IDEOLOGISKA ANSIKTEN 
- EN SAMMANFATTNING AV OCH REFLEKTIONER ÖVER 

DEN UTVECKLADE TEORIN 

Frågan om varför företag som är så lika är så olika inleder detta 
arbete. Ett möjligt svar som följer av de empiriska studierna och 
analyserna i detta arbete är att organisationer har olika ideologiska 
ansikten. Men t ill skillnad från det mer objektivt strukturella an
siktet, är det ideologiska ansiktet inte direkt synligt. Det är som med 
den skönhet som kommer inifrån. Man måste lära känna en person 
för att se denna skönhet. Man måste lära känna en organisation för 
att se dess ideologiska ansikte. Men lyckas man med de tta blir, mer 
eller mindre tydligt, organisationens ideologiska a nsikte synligt. En 
teori eller ett tankesätt som betonar den orienterande och kon
trollerande betydelsen av organisationers specifika ideologiska an
sikten, växer fram. 

I detta kapitel förs en sammanfattande diskussion av analyserna i de 
närmast föregående kapitlen som utmynnar i en teori eller ett tanke
sätt om grundläggande föreställningars betydelse i mindre företag. 
Detta tankesätt betonar att det specifika ideologiska ansiktet i en 
organisation är centralt för ideologins orienterande och kontrolle
rande betydelse. Dessutom diskutera s här frågan om vad vi kan lära 
av det tankesätt som utvecklats i detta arbete. Det sistnämnda in
begriper både teoretiska och metodologiska reflektioner och d eras 
implikationer för fortsatt forskning. 

IDEOLOGINS ORIENTERANDE OCH KONTROLLERANDE 
BETYDELSE 

I kapitel 10 som behandlar karaktären hos föreställningsstrukturer
na, både den ideologiska och den mer företagsspecifika, analyseras de 
studerade företagen i termer av likheter och olikheter. 

Likheterna visar att föreställningsstrukturerna i de aktuella före
tagen kan uppfattas som ideologier i den meningen att föreställ
ningarna refererar till grundläggande värderingar, uppfattas av 
organisationsmedlemmarna och andra intressenter och anger vad 
som är önskvärt. Uttrycket "uppfattas av", markerar att de ideo
logiska värderingarna i första hand är företagsledningens och att de 
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övriga intressenterna inte behöver vara positivt inställda till och/eller 
dela dessa värderingar. Att ideologin anger vad som är önskvärt står 
för att ideologin inte anger vilka vägar som skall gås, utan vilka 
normer eller värderingar som är eftersträvansvärda eller önskvärda. 

Olikheterna mellan företagen gör att ideologierna i de studerade 
fallen, på en grundläggande nivå, kan uppfattas som fyra olika ideal
typer: en kapitalistisk, en religiös, en narcissistisk och en socialistisk 
ideologi. Parvisa olikheter mellan å ena sidan det ena sågverket och 
den ena marknadsföringsbyrån och å andra sidan det andra såg
verket och den andra marknadsföringsbyrån visar att de olika ideo
logityperna, på en övergripande nivå, kan karaktäriseras som 
samhälls- respektive livsstilsideologier. Av detta kapitel framgår 
också att företagsledningarnas personliga värderingar och livss tilar 
kan vara betydelsefulla för de specifika ideologierna i de studerade 
företagen. 

Av kapitel 11 där likheterna och olikheterna i de studerade företagens 
beteenden analyseras, framgår att varje företag uppvisar specifika 
beteenden eller beteendemönster som kan förstås mot bakgrund av 
ideologierna. Ideologin orienterar till specifika beteeenden genom att 
den styr den tolkning som företagsledaren och/eller andra individer 
som omfattas av en ideologi gör av en viss given situation. Ideologins 
specifika karaktär blir därmed väsent lig för de tolkningar som görs 
och för ett företags specifika beteendeinriktning. De beteendein
riktningar som är aktuella i de företag som studerats här är effekti
vitetsinriktning, anpassningsinriktning, egoinriktning och social in
riktning. 

Utöver detta framgår av kapitel 11 att en ideologis specifika karak
tär, indirekt också k an vara av betydelse för ett företags legitimitet 
och ekonomiska situation. De olika ekonomiska situationer och de 
olika typer av legitimitet som företagen i denna studie uppvisar, kan 
åtminstone delvis förstås mot bakgrund av de specifika ideologierna 
och beteendemönstren i de studerade företagen. Här konstateras 
också att legitimiteten för de studerade företagen inte kan beskrivas i 
instrumentella och expressiva termer utan i termer av ekonomisk 
och social legitimitet samt uppgiftslegitimitet. 

Intressant är också att analyserna i kapitel 11 tyder på att företagen 
med samhällsideologier totalt sett har en bättre ekonomisk situation 
och legitimitet än företagen med livsstilsideologier. I de sk samhälls-
ideologiföretagen är den ekonomiska situationen god i sågverket och, 
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trots en ringa lönsamhet, stabil i marknadsföringsbyrån. I de övriga 
två företagen var den ekonomiska s ituationen totalt sett svag i såg
verket och åtminstone den finansiella situationen besvärlig i mark
nadsforingsbyrån. Legitimiteten är, i det ena samhällsideologiföreta-
get, framförallt av ekonomisk men även av uppgifts- och social ka
raktär och i det andra främst av social men även i viss mån av upp
giftskaraktär. I företagen med li vsstilsideologier är det framförallt 
uppgiftslegitimiteten som är god. 

En tolkning av detta är att företagen med sa mhällsideologier håller 
bättre kontroll på helheten än företagen med livsstilsideologier. Före
tagsledarna framförallt, ägnar sig åt det man anser vara väsentligt 
ur ett organisatoriskt perspektiv i samhällsideologiföretagen medan 
företagsledarna i livsstilsföretagen ägnar sig åt det man anser vara 
väsentligt ur ett mer personligt perspektiv. Påpekas skall att den tolk
ning som görs av skillnaderna i de ekonomiska situationerna mellan 
företagen med livsstilsideologier och företagen med samhällsideo
logier måste tas med försiktighet då det sågverk som genom datain
samling och analys klassificeras som ett livsstilsföretag, just valdes för 
att det i någon mening hade en instabil ekonomisk situation. Antalet 
fall är dessutom få. 

I k apitel 12 analyseras de studerade företagen ur ett relationsper
spektiv och mot bakgrund bl a av intressenternas förhållningssätt till 
de ideologiska värderingarna. Denna analys visar att samagerandet 
skiljer sig åt mellan de studerade företagen och att ideologierna kon
trollerar till olika typer av samagerande. Samagerandet referer ar till 
i vad mån och på vil ka grunder olika intressenter agerar i enlighet 
och/eller i överensstämmelse med företagens beteenden i de aktuella 
fallföretagen. Av kapitlet framgår också att ideologins specifika ka
raktär är viktig för ideologins kontrollerande betydelse. 

I företagen med samhällsideologier är samagerandet förhållandevis 
starkt. Autonomin bland företagets intressenter är liten och frivillig
heten stor. Ideologiernas samhällsideologiska karaktär möjliggör 
värdeacceptans och/eller värdegemenskap och kontroll via makt över 
problemtolkningen. Med makt över problemtolkningen avses att 
företagsledning och/eller andra organisationsmedlemmar och olika 
intressenter är överens om hur ett problem bör t olkas och därmed 
också om det relevanta beteendet i en viss given situation. Kontroll 
baserad på dessa grunder betecknas som stark då den är självupp
rätthållande och oberoende av maktkällan (Handy, 1979). Skillnaden 
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mellan värdeacceptans och värdegemenskap bör observeras. Värde-
acceptans innebär att en intressent kan acceptera en värdering men 
inte med nödvändighet behöver dela den, medan värdegemenskap 
innebär att den delas. 

I det företag som har en narcissistisk livsstilsideologi är samagerandet 
mer begränsat. Autonomin och frivilligheten bland företagets intres
senter varierar. Utöver på värdegemenskap och kontroll via makt 
över problemtolkningen, finns även tecken på direkt maktutövande, 
ekologisk kontroll och karisma och därmed på att ideologin kon
trollerar via makt över handlandet i detta företag. Makt över hand
landet är en betydligt svagare form av kontroll ä n makt över pro
blemtolkningen då den förstnämnda inte är självupprätthållande och 
oberoende av maktkällan. I det företag som har en religiös livsstils
ideologi är samagerandet svagt. Såväl autonomin som frivilligheten 
är stor bland intressenterna. Ideologin kontrollerar endast i begrän
sad utsträckning via makt över problemtolkningen och/eller hand
landet i detta företag. Att ideologiernas kontrollerande betydelse är 
mer begränsad i livsstilsföretagen, antas vara en fråga om a tt grun
derna för värdegemenskap är svagare för de stora flertalet intressen
ter i företagen med livsst ilsideologier än i företagen med samhälls-
ideologier. I detta sammanhang görs också vissa reservationer vad 
gäller ideologins förmåga att kontrollera de externa intressenterna. 
En annan tolkning är att företag med likartade ideologier söker sig till 
varandra. 

Kapitel 12 avslutas med att förekomsten av konflikter mellan de 
studerade företagen och deras intressenter diskuteras mot bakgrund 
av ideologiernas varierande kontrollerande betydelser. Konfliktföre
komsten och friktionerna är mindre i företagen med samhällsideo-
logier. En möjlig tolkning av detta är att konflikterna blir få och frik
tionerna små när ideologins kontrollerande betydelse baseras på 
värdegemenskap och/eller värdeacceptans. 

Om den sammanfattning som gjorts ovan illustreras med hjälp av en 
sammanställning av de figurer som avslutat kapitel 10 till 12, kan den 
teori om grundläggande föreställningars betydelse som utvecklats i 
detta arbete sammanfattas med hjälp av figur 16 nedan. Som fram
går ovan och likaledes av figur 16 innebär denna teori att olika ideo
logier orienterar till specifika beteenden och kontrollerar till olika 
typer av samagerande, dvs de grundläggande föreställningarna har 
en orienterande och kontrollerande betydelse. Den orienterande bety
delsen baserar sig på s ituationstolkning och den kontrollerande på 
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makt över problemtolkning och/eller handlande. Indirekt antas också 
de specifika ideologierna vara av betydelse for företagens ekonomiska 
situation och legitimitet och för konflikterna, friktionerna och 
harmonin mellan företagen och deras intressenter. Den indirekta 
betydelsen av organisationsideologierna får dock, som tidigare 
nämnts, inte anses vara lika starkt grundad på de empiriska iaktta
gelserna som den orienterande och kontrollerande betydelsen. Därav 
de streckade linjerna i figuren. I detta sammanhang kan vi också 
återknyta till diskussionerna i kapitel 10. Där talades om att de sk 
"ideologierna" bl a tillskriver ideologier en preskriptiv och en rätt
färdigande funktion. Den orienterande och kontrollerande betydelsen 
utgör de operativa eller processuella konsekvenserna av dessa sk 
funktioner. 

Företagsle
darnas livs
stilar och 
värderingar 

Olika ideologier 

kontrollerar via makt 
över problemtolkningen 
och/eller makt över 
handlandet till: 

orienterar via situa
tionstolkning till: 

Specifika 
beteenden Olika typer 

av samage
rande 

Olika ekono
miska situa
tioner 

Variationer i 
konfliktfore-
komst 

Olika legitimitet 

Figur 16: Ideologins orienterande och kontrollerande betydelse. 
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Av figuren framgår också att det finns kopplingar mellan ideologins 
orienterande och kontro llerande betydelse. De horisontella linjerna i 
figuren markerar at t orientering och kontroll är av ömsesidig bety
delse för varandra. Den betydelse som ideologins kontrollerande för
måga har för den orienterande, berördes redan i kapitel 12. Där påp e
kades att organisationsideologin egentligen bara kontrollerar före
tagsledningens beteende i företaget med den religiösa livsstilsideo
login. Det är i första hand företagsledningens specifika beteende som 
orienteras i detta företag. Ideologins makt över problemtolkningen 
begränsar sig framförallt till företagsledarna och därmed blir det bara 
deras situationstolkning som konkretiserar ideologin. Detta stöds 
också av det svaga samagerandet i företaget. Att man trots detta kan 
tala om en specifik orientering i det aktuella företaget samman
kopplas, som tidigare nämnts, med företagets "litenhet" och bransch. I 
ett sågverk eller ett tillverkande företag av den storlek det är fråga 
om här, svarar ju företagsledarna själva för mycket av exempelvis 
det utåtriktade beteendet. 

I det andra sågver ket ser det dock annorlunda ut. De karaktäristika 
som kännetecknar den sk effektivitetsinriktningen gäller inte bara 
för företagsledningens beteende utan även för de anställdas och 
åtminstone i viss utsträckning för kundernas och leverantörernas 
beteende. Exempelvis framgår av fallbeskrivningen att arbetsmora
len är god i detta företag. Här orienteras, via s ituationstolkning och 
makt över problemtolkningen baserad på värdeacceptans, även in
tressenterna till specifika beteenden. En tolkning som, på samma sätt 
som i det andra sågverket, stöds av bl a typen av samagerande. Även 
här kan, som tidigare påpekats, företagets "litenhet" och branschtill
hörighet överbetona ideologins kontrollerande och därmed också 
orienterande betydelse. Företagsledarna står också i detta företag för 
en stor del av beteendet gentemot kunder, leverantörer, finansiärer 
etc. I marknadsföringsbyråerna är dock förhållandena något annor
lunda då såväl leverantörs- som kundkontakter är uppdelade på "fler 
händer" i dessa företag. Vi återkommer till detta i samband med dis
kussionerna av överförbarheten av det synsätt som utvecklas i detta 
arbete. 

Konfliktförekomstens kopplingar till ideologins kontrollerande bety
delse är som tidigare nämnts, inte till fullo utredda och grundade i 
empirin. Den tolkning som trots detta kan göras är att beteendet eller 
verksamheten, till följd av den begränsade konfliktförekomsten, är 
mer störningsfri i de två samhällsideologiföretagen än i de två före-
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tagen med livsstilsideologier. Något som kan antas inverka positivt på 
utförandet av den producerande och legitimerande verksamheten 
och därmed ytterst på företagens ekonomiska situation och legitimi
tet. Man skulle kunna uttrycka det så att liten konfliktförekomst un
derlättar orienteringen. Exempelvis åtgick det en icke oväsentlig del 
tid för interna konflikter i den ena marknadsföringsbyrån. Och s er 
man dessa konflikter som produktionsstörningar, kan detta inverka 
negativt på exempelvis företagets lönsamhet. Som framgår av den 
andra marknadsföringsbyråns historia har även denna haft kon
flikter vars betydelse kan tolkas på ett likartat sätt. Detta sätt att se på 
konflikters betydelse skall dock inte uppfattas så att allmän harmoni 
förespråkas och speciellt inte i kunskapsföretag eller företag som har 
kreativ verksamhet som sin uppgift. Om harmonin blir för stor är det, 
som en av företagsledarna i marknadsföringsbyråerna uttrycker det, 
förödande för verksamheten. Man får en "ankdamm" som gör att 
verksamheten stagnerar. En viss harmoni eller acceptans vad be
träffar de grundläggande värderingarn a torde dock vara nödvändig 
för att de konflikter som uppstår inte skall bli alltför omfattande för 
att kunna hanteras och/eller lösas. Exempel finns i båda marknadsfö
ringsbyråerna på konflikter som varit så omfattande att de fått sin 
lösning först när någon intressent, intern eller extern, lämnat eller 
tvingats lämna företagen. 

Så här långt har den betydelse som ideologins kontrollerande förmåga 
har för den orienterande diskuterats. Men det finns också påverkan i 
den andra riktningen även om jag delvis ser ideologins kontrollerande 
betydelse som grunden för den orienterande. Man skulle också kunna 
uttrycka det så att orientering och kontroll överlappar varandra. När 
det gäller den orienterande förmågans betydelse för den kontrolle
rande, är det framförallt den indirekta betydelsen, eller effekterna av 
företagens verksamhet som är intressanta. Företagens ekonomiska 
situation och legitimitet påverkar förutsättningarna för den kon
trollerande funktionen och samagerandet. Och då av ses främst den 
ekonomiska legitimitetens betydelse (jmf Dowling och Pfeffer, 1975). 
Det kanske mest tydliga exemplet på detta hittar vi i sågverket med 
livsstilsideologin. Detta företag har till följd av sin svaga ekonomiska 
situation en negativ ekonomisk legit imitet. Leverantörerna ställde, 
trots att de ansåg att företaget alltid betalade som de skulle, krav på 
garantier. Negativ ekonomisk legitimitet kan likaväl som bristande 
värdeacceptans vara förklaringen till att företagsledningens grund
läggande värdering om renhårighet inte förmådde kontrollera leve
rantörerna till samagerande. I motsats till den hämmande inverkan 
som den ekonomiska legitimiteten har för samagerandet i detta såg
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verk, kan den ha en underlättande betydelse i det andra sågverket. 
Att företaget uppfattas som "Bank of England", kan bidra till att stär
ka värdeacceptansen och den makt över problemtolkningen som 
samagerandet baseras på. 

Med detta sätt att se ligger den orienterande förmågans betydelse för 
den kontrollerande framförallt i att legitimiteten förstärker eller för
svagar grunderna för värdeacceptans, värdegemenskap, maktut
övande etc, och därigenom antingen försvagar eller förstärker ideolo
gins kontrollerande förmåga. Att ett företag har god legitimitet i något 
hänseende hos en intressent behöver i sig inte medföra värdeaccep
tans eller värdegemenskap. Det behöver bara innebära att intressen
ten har ett utbyte av organisationen som i någon mening uppfattas 
som positivt av denne. Värdeacceptansen eller värdegemenskapen är 
som framgått av tidigare diskussioner avhängig om en intressent är 
positivt inställd till eller delar de grundläggande värderingarna. 

VAD KAN VI LÄRA? 

En forskningsprocess leder inte bara till en teori utan också till olika 
metodologiska och teoretiska reflektioner som manar till fortsatt 
forskning. De lärdomar man kan dra av detta arbete handlar därför, 
förutom om den utvecklade teorin, om dessa reflektioner och deras 
implikationer för fortsatt forskning. Dess a reflektioner diskuteras i 
den ordning som arbetet disponerats. 

Den filosofiska ambivalensen 

Jag talade i kapitel 2 om att den filosofiska ambivalensen leder till 
medvetna och omedvetna avvikelser från det kunskapsideal som 
förespråkas av forskaren. Intresset för effekterna och de studerade 
företagens ekonomiska situation ger, som tidigare nämnts, prov på en 
medveten avvikelse från den hermeneutiska grundtonen i detta ar
bete. Men arbetet ger också prov på mer omedvetna a vvikelser från 
den subjektiva verklighetsuppfattning som diskuteras i avsnittet om 
kunskapssynen. Exempel på detta är den likformighet varmed delar 
av den utvecklade teorin byggts upp. 

Som framgår av kategoriseringarna av de grundläggande värde
ringarna och beteendemönstren, har iakttagelse rna i alla fyra fallen 
inordnats i samma kategorier. Arbetsetiska föreställningar, föreställ
ningar om makt, utvecklingsbeteende och administrativt beteende är 
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exempel på några kategoribenämningar hämtade från den utveck
lade teorin. Den fråga man kan ställa, med tanke på den kontextbun
denhet som tillskrivs individers meningar eller föreställningar, är na
turligtvis om a lla kategorier måste förekomma eller benämnas på 
samma sätt i alla företagen? Svaret på denna fråga måste bli nekande 
och förklaringen till likformigheten kan delvis sökas i den positivis-
tiska influensen. Exempel på kategoriseringar som kan diskuteras är 
att människosynen betecknas som neutral i två av företagen och att 
styrbeteendet i företaget med den soc ialistiska ideologin hänförs till 
samma huvudkategori av styrning som i de andra företagen. För den 
skull vill jag inte hävda att den s k positivistiska influensen lett till 
felaktiga benämningar utan snarare att vissa kategoribenämningar 
kunde ha blivit mer nyanserade. Ytterligare träning i det hermeneu-
tiska tänkandet och den hermeneutiska metoden genom fortsatt 
forskning är det sätt varpå denna typ av begränsningar kan undvikas 
och den utvecklade teorin berikas. Tillägg av nya fall skulle kunna 
medge omtolkningar eller mer nyanserade benämningar av vissa 
kategoriseringar. En teori genererad ur empirin blir aldrig felaktig 
men kan alltid förbättras genom tillägg av nya fall (Glaser och 
Strauss, 1967). 

Perspektivet 

När det gäller de perspektiviska utgångspunkterna är det både det s k 
helhetsperspektivet och synen på yt- och djupstrukturerna som för
anleder olika reflektioner. 

Den undran som följer av den typ av helhetsansats som tillämpats i 
detta arbete är om "den som gapar efter mycket mister hela stycket"? 
Blir den utvecklade teorin "tunn" till följd av ambitionerna att studera 
både hur föreställningsstrukturerna opererar och effekterna av 
detta? Svaret på denna fråga kan bli både ja och nej. Ja i bemärkelsen 
att alla aspekter, exempelvis kopplingen mellan ideologi och ekono
misk situation, inte kan bli lika noggrant utredd och därmed inte 
heller tolkningarna lika starkt grundade i empirin. Nej ur perspek
tivet att den s k helhetsansatsen inte behöver ha inverkat menligt på 
kunskaperna om ideologins karaktär och dess direkt orienterande 
och kontrollerande betydelse. Fördelarna med varje typ av helhetsan
sats är också att den utvecklade kunskapen eller förståelsen sätts in i 
ett sammanhang vilket kan underlätta för den eller dem som skall ta 
till sig ett tankesätt. Dessutom vill jag, och detta hänger också sam
man med kunskapssynen, hävda att olika individer i större eller 
mindre utsträckning än andra i grunden har ett helhetsperspektiv. 
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Vissa människor har större behov än andra att se världen ur någon 
form av he lhetsperspektiv och löper därmed alltid i forskningssam
manhang risken att "gapa efter mycket och mista hela stycket". 

I avsnitten om kunskapssyn och förföreställningar betonas vikten av 
att förföreställningarna uppfattas som ett perspektiv som skall fyllas 
och/eller omformuleras med hjälp av den empiriska verkligheten. Till 
följd av detta är också angreppssättet i föreliggande arbete mindre 
renodlat induktivt än vad som förespråkas av exempelvis Glaser och 
Strauss (1967) och Lincoln och Guba (1985). En central utgångs
punkt av perspektivisk karaktär är at t organisationer kan uppfattas 
som yt- och djupstrukturer som framträder i språket. Det först
nämnda med konsekvenser för den relation som antas föreligga 
mellan det djupa och d et ytliga eller mellan grundläggande värde
ringar, normer etc och handling eller beteende och det senare med 
metodologiska konsekvenser. 

När det gäller metoden innebär perspektivet att språket eller organi
sationsmedlemmarnas berättelser betraktats ur ett värde- och ett 
faktaperspektiv. Mer konkret innebär detta , som tidigare framgått, 
att vissa iakttagelser eller uttalanden kan informera både om en vär
dering och ett beteende. I kapitlet om ideologins orienterande betydel
se talas om att metoden kan överbetona tydligheten i överensstäm
melsen mellan ideologi och beteende. Man kan til l och med fråga sig 
om ideologin är en uppskrivning av beteendet eller om ideologi och be
teende är samma sak. Och detta kanske är riktigt, men inte i första 
hand beroende på metoden utan på att ideologi och beteende är "två 
sidor av samma mynt". Frågan är bara vad som är fram- och baksida 
och detta är bl a avhängigt perspektivet eller synen på relationerna 
mellan det djupa och det ytliga. En mer objektiv metod i bemärkelsen 
att djupstrukturerna studerats via språket och ytstrukturerna via det 
faktiska handlandet kunde, som diskuteras i kapitel 11, ha lett till 
samma tolkningar givet de perspektiviska utgångspunkterna. Dess
utom spelar språket alltid en viktig roll vid tolkningar av beteenden. I 
kapitel 3 påpekas att handlingar som inte kombineras med språkan
vändning blir utan innebörd i de fall forskaren inte har en förför
ståelse om handlingens betydelse. Trots dessa synpunkter torde inte 
invändningar av den typ som nyss diskuterats kunna undanröjas 
med mindre ä n att fortsatt forskning, grundad såväl på språktolk
ning som på tolkningar av det faktiska handlandet, visar på liknande 
resultat. 
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Relevansen av det yt- och djupstrukturella perspektivet handlar 
ytterst om det stöd som de empiriska erfarenheterna ger för a tt de 
grundläggande värderingarna formar handlandet. Man skulle 
kunna hävda att ett perspektiv av den typ som förekommer i detta 
arbete är att jämföra med en verklighetsuppfattning. I sådant fall kan 
det varken stödjas eller förkastas. Jag vill dock inte till fullo gå så långt 
då jag menar att de studerade fallen samtidigt som de stödjer de per-
spektiviska utgångspunkterna, pekar på altern ativa förståelsegrun
der. 

När det gäller det förstnämnda åsyftas exempelvis det stöd som finns i 
empirin för att de ideologiska värderingarna påverkar situationstolk
ningarna och det sätt varpå de empiriska erfarenheterna i framför
allt AB Tall, AB Reklam oc h AB Information som helhet stödjer per
spektivet. De alternativa förståelsegrunderna finner vi framförallt i 
AB Gran. Samtidigt som detta företag bitvis är svårtolkat givet de per-
spektiviska utgångspunkterna, ger detta fall det svagaste stödet för 
det aktuella perspektivet. Det är, som tidigare berörts, kanske inte 
bara eller i första hand djupstrukturerna eller de grundlägande vär
deringarna som formar beteendet i detta företag utan även den eko
nomiska situationen. Dvs beteendet i AB Gran har i lika stor ut
sträckning en materiell som en ideologisk bestämningsgrund. Alter
nativt kan också beteendet i d etta företag till vissa delar förstås mot 
bakgrund av företagsledarnas begränsade intresse för företagsled
nings- och/eller ekonomiska frå gor. 

Naturligtvis kan dessa alternativa tolkningsmöjligheter förstås mot 
bakgrund av att det yt- och djupstrukturella perspektiv som tillämpas 
i detta arbete bara är e tt av flera möjliga perspektiv. Men man kan 
också göra den tolkningen att ett företags och/eller en organisations 
beteende har olika bestämningsgrunder under olika betingelser. Be
roende på betingelsen kan beteendet eller handlandet i ett företag ha 
allt ifrån en materiell till en ideologisk bestämning sgrund. För att 
dessa tankegångar skall kunna utvecklas ytterligare krävs dock fort
satt forskning och tillägg av nya fall. 

Metoden 

En del av de metodologiska funderingarna behandlades redan i forsk
ningsstrategin. Nyligen diskuterades också den mer konkreta tolk
ningen av språket eller respondenternas berättelser. Vad som inte 
berörts så här långt är de s k sanningskriterierna och frågan om 
överförbarhet. Av forskningsstrategin framgå r att sanningskriterier
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na handlar om systematiken vid datainsamling och analys samt om 
intersubjektivitet, trovärdighet och praktisk användbarhet. 

Beträffande systematiken vid datainsamlingen får denna anses vara 
god i detta arbete. Valet av studieobjekt på företags- och individnivå 
har skett i syfte att kunna tillföra det utvecklade synsättet så många 
kvalitéer eller dimensioner som möjligt. Djupintervjun är en bra 
datainsamlingsteknik om syflet är att studera yt- och djupstrukturer 
via det språk som olika individer använder. Denna datainsamlings
teknik låter respondenterna "komma till tals med egna ord". Speciellt 
betydelsefull är också denna typ av datainsamlingsteknik för möjlig
heterna att uppnå access eller få tillträde till information. Det sist
nämnda många gånger underbetonat inom den företagsekonomiska 
forskningen. 

Systematiken vid datasammanfattningen är också stor i detta arbete. 
Stundtals har det nära nog handlat om et t räknande av uttalanden. 
När det gäller själva teorigenereringen har dock erfare nheterna av 
detta arbete allmer fått mig att ifrågasätta möjligheterna till syste
matik eller objektivering av tolkningsarbetet. I min strävan efter 
systematik genomgick jag t o m en kurs i perspektivisk textanalys 
under ledning av Bierschenk (se kap 4). T o m vid denna rigoröst upp
byggda tolkningsmetod tilldelar forskaren själv, under en viss fas, det 
sorterade språket egna benämningar. Inte ens denna metod tycks 
kunna hålla tolkningarna fria från forskarens kunskap om kon
texten och den empati som diskuterades i forskningsstrategin. Natur
ligtvis ser jag inte heller detta som önskvärt, utan vad jag vill betona 
är att det trots systematiken ändå ytterst handlar om forskarens egna 
tolkningar och att denne vågar stå för dessa tolkningar. Det kanske 
t o m är så att systematiken har en begränsande inverkan på fors
karens möjligheter till förståelse. Jag talade tidigare om begräns
ningarna i den likformighet varmed vissa av kategorierna i detta 
arbete är uppbyggda. Den bästa förutsättningen för "sanna resultat" 
är kanske att forskaren vågar acceptera att det yttersta argumentet 
för "sanningshalten" är den egna övertygelsen och därigenom också 
vågar ge avkall på systematiken. Trots dessa synpunkter på systema
tiken i tolkningsarbetet ser jag Bierschenk och Bierschenks (1984-
1986) datorstödda analysmetod som ett intressant alternativ värt att 
pröva vid fortsatt forskning. 

Intersubjektiviteten som sanningskriterium behandlades delvis redan 
i forskningsstrategin. Två synpunkter som framförs där är att inter-
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subjektiviteten mellan forskare och "be forskad" bl a är avhängig om 
"den empiriska verkligheten" känner sig hotad eller smickrad och att 
intersubjektiviteten mellan forskaren och det övriga forskarsam
hället kan påverkas av kunskapsuppfattning. 

Av mer allmän betydelse för möjligheterna till intersubjektivitet om 
gjorda tolkningar är också det sätt varpå data redovisas. Glaser och 
Strauss (1967) talar tyst om fallbeskrivningar och Ödman (1979) är 
oklar vad gäller dataredovisningen. Många forskare som tillämpar 
en teorigenererande forskningsstrategi redovisar data enbart i form 
av citat insprängda i teorin. Jag har under detta arbetes gång förstått 
varför. Det är en mödosam process att kunna komprimera eller sam
manfatta data på ett sådant sätt att de ligger nära den "empiriska 
verkligheten" och ändå kan beskrivas i fallets form. Och trots detta 
har man ändå inte en dataredovisning som till fullo förmår att återge 
det reella tolkningsunderlaget. Det blir en diskrepans mellan det 
reella tolkningsunderlaget som inbegriper den studerade verklig
heten, forskaren och fallredovisningarna och det redovisade tolk
ningsunderlaget som enbart utgörs av fallbeskrivningarna. "Det 
skrivna ordet" i fall ets form förmår inte till fullo förmedla den kon-
textuella kunskap och empati som diskuterats tidigare (jmf 
Thompson, 1984). Ett citat av Takeo Doi som förlänats mig av en god 
vän belyser på ett bra sätt den känsla man som forskare ibland kan få 
inför gjorda to lkningar och "det skrivna ordet" i fallets form. Han 
säger: 

"På något sätt känner jag det som om det jag håller på att säga 
är en lögn". 

På grund av detta kan det också vara svårare att uppnå inter
subjektivitet om en teori som bygger på en tolkande forskningsstra
tegi och sociala definitioner än en teori som bygger på sociala fakta 
(jmf kap 4). Trots dessa synpunkter anser jag det vara vä sentligt för 
intersubjektiviteten att de empiriska iakttagelserna, även vid en tol
kande forskningsstrategi, redovisas i någon mer fullständig form -
exempelvis fallets. 

När det gäller trovärdigheten eller den styrka varmed de olika be
greppen och relationerna mellan dessa är empiriskt grundade, kan 
man som framgår av diskussionerna i kapitel 10 till 12 tala både om 
styrka och sv aghet. Exempelvis är idealtypsklassificeringarna av de 
grundläggande värderingarna väl grundade i empirin medan ideo
logins betydelse för företagens ekonomiska situation och legitimitet 
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behöver stärkas ytterligare genom fortsatt forskning. Detta kan 
exempelvis ske genom studier av både små och stora företag. Ett 
annat resultat av fortsatt forskning, med betydelse för trovärdigheten, 
skulle också kunna bli att den utvecklade teorin berikas med ytter
ligare kvalitéer. Exempelvis kan man tänka sig att det finns en typ av 
samhällsideologiföretag som skulle kunna karaktäriseras som 
humankapitalistiska och som ligger någonstans mitt emellan de här 
aktuella fallföretagen vad gäller lönsamhetsintresse och socialt in
tresse, eller att det kan finnas företag med livsstilsideologier som 
kännetecknas av ett starkt uppfînnar-/produktintresse - en typ av 
entreprenörs- eller uppfinnarideologier (jmf L yttkens, 1988). Med 
detta vill jag också betona att det antagligen kan finnas blandningar 
av olika typer av ideologier och andra typer av ideologier än de som 
identifierats i detta arbete. 

I detta sammanhang kan man också fråga s ig om användandet av 
idealtypsklassifîceringar reducerar trovärdigheten? Verkligheten 
har ju som tidigare nämnts aldrig alla de kvalitéer som idealtypen 
har. Klassificeringen exempelvis, av de olika beteendekategorierna i 
effektivitetsinriktning, anpassningsinriktning, ego-inriktning och 
social inriktning kanske Qärmar innebörden på denna nivå från tolk
ningarna på den mer grundläggande nivån? Detta är dock en risk 
man alltid löper när man vill dra nytta av de fördelar som idealtyps-
klassificeringar kan ge för möjligheterna att föra ut en teori eller ett 
tankesätt. 

Det tredje s k sanningskriteriet eller den praktiska användbarheten 
är, i linje med de diskussioner som fördes om in te rsubjekti vite ten, 
svårbedömd så länge en teori inte kunnat föras ut eller användas. 
Mina erfarenheter i samband med återföringen av fallbeskriv
ningarna är, som tidigare nämnts, att dessa hos en del personer gav 
förståelse genom att de tydliggjorde situationerna eller förhållandena 
i de aktuella företagen. En kund till ett av fallföretagen uttryckte sig 
så att "Det här skall jag lämna över till mina försäljare fö r det stäm
mer ju bra på våra egna kunder". 

Om vi så lämnar de s k sanningskriterierna och övergår till över-
förbarheten, bör de reflektioner som gjordes redan i forskningsstra
tegin hållas i minnet. Jag talade där om a tt den kunskap som kan 
överföras utifrån ett arbete av denna karaktär är ett tankesätt som, 
genom igenkännande, kan appliceras på den egna situationen eller 
verkligheten. Överförbarheten av e n teori diskuteras av Glaser och 
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Strauss (1967) bl a i termer av teoretisk mättnad, populatorisk räck
vidd och konceptuell nivå. De menar ocks å att oavsett hur stark eller 
svag en empiriskt genererad teori är i dessa avseende, kan den aldrig 
bli fel. Däremot kan den s tärkas genom tillägg av ytterligare empiri. 
När forskaren sätter stopp för ett visst arbete, menar de, måste be
dömas utifrån dennes tid, resurser etc (jmf Lincoln och Guba, 1985). 

Min inställning till den teoretiska mättnaden, såsom den diskuteras 
av Glaser och Strauss (1967), behandlades ingående redan i forsk
ningsstrategin. I korthet hävdades där att teoretisk mättnad i bemär
kelsen att nya fall inte tillför ny kunskap är svår att uppnå, men att 
en viss mättnad kan erhållas inom ett visst fall. Det sistnämnda inne
bär att tillägg av nya respondenter inom ett givet fall kan tillföra be
gränsat med ny information. 

Vad beträffar den populatoriska räckvidden, framgår av forsknings
strategin att de empiriska studierna i detta arbete begränsar s ig till 
små företag, inom två branscher och belägna inom samma region. Att 
det finns likheter mellan branscherna exempelvis i termer av ideolo
giernas livsstils- och samhällsideologiska karaktär, talar för att det 
tankesätt som utvecklats här även skulle kunna överföras till andra 
branscher, dvs att den populatoriska räckvidden in te med nödvän
dighet behöver vara begränsad med avseende på bransch. Den regio
nala tillhörigheten ser jag inte heller som någon större beg ränsning 
för den populatoriska räckvidden. Ideologierna som idealtyper ligger 
på en sådan nivå att de regionala skil lnaderna knappast har någon 
betydelse. Vad gäller företagsstorleken kan dock denna, som tidigare 
nämnts, överbetona ideologins orienterande och kontrollerande bety
delse, vilket gör att man i detta hänseende kan ifrågasätta teorins 
överförbarhet. En uppgift för fortsatt forskning är därför att utöka 
den populatoriska räckvidden med avseende på företagsstorleken. 
Det finns dock tecken som ta lar för att ideologiska värderingar även 
kan ha en central betydelse i större företag. Exempel som tyder på 
detta är den allmänt omtalade SAS-andan eller Peters och Water-
mans (1983) avslutande kommentarer om mästerföretagen. De 
säger: 

"De gör det bokstavligen genom 'tro' - genom värderingssy
stem..." (Peters och Waterman: 1983:331). 

Den konceptuella nivån slutligen, är enligt Glaser och Strauss (1967) 
avhängig antalet områden inom vilka empiriska stu dier genomförts. 
Empiriska studier måste göras inom flera olika områden. Eftersom 
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studierna i detta arbete enbart inriktar sig på privata företag skulle 
den konceptuella nivån på den teori som utvecklats här kunna höjas 
genom studier av organisationer inom andra områden exempelvis 
kooperativa föreningar, kommuner, landsting, statliga företag, 
idrottsföreningar etc. 

Till sist vill jag också, när det gäller metoden i detta arbete, hävda att 
den typ av induktiva forskningsstrategi som tilläm pats här leder till 
en "sann teori" i bemärkelsen att den empiriska verkligheten tillåts 
forma förståelsen. Teorin blir i stor utsträckning empiribestämd. En 
förståelse med så många dimensioner eller kvalitéer och så bestämd 
av den empiriska verkligheten hade knappast kunnat utvecklas med 
en deduktivt verifierande forskningsstrategi. Den tolkande analys
metoden tar in kontexten vid analysen och den induktiva öppenheten 
tillåter att de perspektiviska utgångspunkerna fylls och ifrågasätts. 
De specifika ideologiska idealtyperna är ett exempel på forsknings
strategins förmåga att fylla de perspektiviska utgångspunkterna och 
diskussionerna av de alternativa bestämningsgrunderna för AB 
Grans beteende är ett exempel på forskningsstrategins ifrågasättande 
förmåga. 

Teorin 

Om vi avslutar detta arbete med en jämförelse med andra arbeten om 
organisationskulturer eller organisationsideologier, kan man hävda 
att den teori som utvecklats här i större utsträckning än en del andra 
teorier inrymmer både strukturella och processuella aspekter av or
ganisationers verksamhet. Med strukturella aspekter avses då kun
skap om kulturens eller ideologins karaktär och med processuella 
aspekter, kunskap om dess funktion eller betydelse (jmf Galbraith och 
Nathanson, 1978). 

Deal och Kennedy (1982) och Peters och Waterman (1983) beskriver 
i första hand vad jag kallar kulturens struktur. Exempelvis tillskriver 
Peters och Waterman (1983), mästarföretagen åtta olika attribut 
eller karaktäristiska. Utöver att dessa attribut ger en bild av framför
allt de beteenden som förekommer i mästarföretagen som stöder 
iakttagelserna i detta arbete, ger dessa attribut en begränsad för
ståelse för den processuella funktionaliteten, dvs hur kulturen opere
rar. Fördelen med Peters och Watermans (1983) arbete är att det i en 
mening kan sägas vara bättre empiriskt grundat än detta arbete då 
det omfattar fler företag. 
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Peters och Watermans (1983) arbete för också tankarna över på 
frågan om en ideologi kan vara stark eller svag. När man talar om 
styrka och sv aghet i samband med organisationskulturer eller orga
nisationsideologier, sammankopplas ofta detta med framgångsrike-
dom i någon vid mening. Dessutom är det inte ovanligt att man be
skriver de egenskaper som utmärker beteendet eller handlandet i ett 
framgångsrikt företag och tar detta som uttryck för en stark kultur. 
Det kanske mest kända exemplet på just detta är Peters och Water
mans (1983) mästarföretag som bl a tillskrivs sådana egenskaper 
som självständighet och entrepenörskap, bliv vid din läst samt enkel 
form och liten ledning. 

Erfarenheterna i det här arbetet tyder dock på att frågan om vad som 
är starkt och svagt inte låter sig besvaras så enkelt. Styrkan i en 
ideologi ligger både i dess orienterande och kontrolleran de förmåga. 
En ideologi kan vara stark eller svag ur två olika hänseenden. Bruns
son (1982) talar om två olika typer av rationalitet - besluts- och hand
lingsrationalitet. Beslutsrationaliteten är enligt honom en fråga om 
att "välja rä tt saker" och handlingsrationaliteten om att "få sak er 
gjorda". Det är också ur dessa två hänseenden som jag, mot bakgrund 
av erfarenheterna i detta arbete, menar att en ideologi kan uppvisa 
styrka och svaghet. 

Om en organisation "väl jer rätt saker" eller ej är avhängigt det spe
cifika beteendemönster som följer av ideologins orienterande bety
delse. Styrkan, ur detta hänseende, ligger därmed i att ideologin är av 
sådan karaktär att de specifika beteendemönster den orienterar till, 
leder till en tillfredställande ekonomisk situation och legitimitet. Att 
man "får saker gjorda" på de sätt man önskar i en viss organisation är 
avhängigt ideologins kontrollerande betydelse. Styrkan blir även här 
starkt kopplad till ideologins specifika karaktär. Ideologier som med
ger samagerande baserad på värdeacceptans och/eller värdegemen
skap är den bästa garantin för ett konfliktfritt samagerande. 

Detta resonemang innebär också att en ideologi i princip skulle kunna 
vara svag ur ett orienterande och stark ur ett kontrollerande per
spektiv eller tvärtom. Exempelvis kan ett företag till följd av sin ideo
logi "välja fel saker " ur ett överlevnadsperspektiv men ändå få orga
nisationsmedlemmar och andra intressenter att ställa upp på dessa 
"saker", dvs på vissa ideologiska värderingar eller ett visst beteende. 
Detta exempel är, som jag ser det, i viss mån tillämpbart på den 
marknadsföringsbyrå som har den narcissistiska livsstilsideologin. 
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Huruvida en organisations ideologi totalt sett kan betecknas som 
stark ur ett överlevnadsperspektiv är dock avhängigt styrkan i s åväl 
dess orienterande som kontrollerande förmåga, dvs att ett företag till 
följd av sin ideologi både "väljer rätt saker" och får dem gjorda. I detta 
arbete är det framförallt företagen med samhällsideologier som upp
visar denna styrka. 

Ser vi sedan till de mer processuellt inriktade arbetena, ligger be
gränsningarna hos en del av dessa i att de bortser från kulturens eller 
ideologins specifika karaktär. I denna typ av arbeten talar man van
ligen om karaktären enbart i termer av en uppsättning idéer och in
tresserar sig i första hand för idéernas funktion, dvs processuella 
betydelse. En begränsning som jag ser det, med tanke på att detta 
arbete visar på den roll som idéernas karaktär spelar för ideolo
giernas orienterande och kontrollerande betydelse. I övrigt är, liksom 
i detta arbete, resultatet av flera av dessa verk att ideologin i en eller 
annan mening har en kontrollerande betydelse. Exempel på arbeten 
med processuell inriktning är Brunsson (1982), Abravanel (1983), 
Starbuck (1982) och Czarniawska-Joerges (1988). Czarniawska-
Joerges (1988) syn på ideologins kontrollerande funktion ligger när
mast de tankegångar som utvecklats här och ger därmed stöd för den 
syn på ideologins kontrollerande betydelse som förespråkas i detta 
arbete. 

Men det finns också prov på arbeten som försökt koppla s amman 
struktur och process. Här åsyftas t ex Harrison (1972), Schein (1985) 
och Dyer (1986). Schein (1985) intresserar sig för värderingars 
betydelse för en organisations kultur och Harrison (1972) koncent
rerar sig i första hand på olika beteendeinriktningars betydelse för 
relationerna mellan olika företag. Dyer (1986) som bl a försöker för
stå generationsskiften i familjeföretag talar om sju olika kategorier av 
föreställningar. Dessa är föreställningar om relationer, den mänsk
liga naturen, sanning, omgivningen, universalism, tid och mänsklig 
aktivitet. Även om dessa kategorier delvis överlappar de kategorier 
som utvecklats här, kan man mot bakgrund av erfarenheterna i 
detta arbete göra vissa invändningar. Exempelvis anser jag det vara 
mer organisationsrelevant att tala om arbetsetik än om föreställ
ningar om mänsklig aktivitet och att kategorin existentiella föreställ
ningar saknas. Rent allmänt gäller dock även för denna typ av 
arbeten att de i olika avseenden ger stöd åt de tankegångar som 
utvecklats i den här studien. En viktig skillnad mellan detta arbete 
och de ovan nämnda arbetena är dock att jag, utöver om de grund
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läggande föreställningarnas betydelse, försöker skapa förståelse för 
deras betydelse för effekterna av ett företags verksamhet. 

En annan viktig skillnad mellan detta arbete och flera av de arbeten 
som berörts ovan, är att teorin i det här arbetet visar att organisa
tioners ideologier inte med nödvändighet behöver vara delade och att 
de formas av och företräder vissa intressen. Ur ett kritiskt perspektiv 
kan detta tolkas så att organisationers ideologier är medel för domi
nans och förtryck och ur ett ledningsperspektiv kan de organisatoris
ka ideologierna uppfattas som styrmedel. 

Till sist och kanske av mer renodlat praktiskt intresse pekar som 
tidigare berörts, detta arbete på att lösningar på ett företags probl em 
inte bara skall sökas i sådana "objektivt" strukturella företeelser som 
organisationsstrukturer, marknader, produktionsteknik er etc utan 
även i sådana subjektivt strukturella företeelser som ideologin. Vissa 
typer av grundläggande värderingar eller ideologier kan skapa större 
förutsättningar för överlevnad än andra. Och eftersom företagsled
ningars livsstilar och värderingar framstår som viktiga för ideologin, 
åtminstone i företag av den storlek som ingår i denna studie, är 
kanske den enda lösningen på vissa problem att "kasta ut företags
ledningen med värderingar och allt". Frågan om ideologier över
huvudtaget går att förändra utan att företagsledningen byts ut blir 
därmed också aktuell. De kontakter som funnits och fortfarande 
finns med marknadsför ingsbyråerna i denna stu die, föranleder vissa 
reflektioner omkring denna fråga. Det som, utöver eller tillsammans 
med ett företagsledningsbyte, kan utlösa ideologiska förändringar är 
avgörande och/eller allvarliga händelser eller någon form av yttre 
påverkan. Den narcissistiska marknadsföringsbyrån som under 
detta projekts gång köptes upp av en större koncern har, bl a på grund 
friktioner i samarbetet med moderbolaget, köpts tillbaka av de 
ursprungliga ägarna. Efter detta har företaget kraftigt reducerat 
personalstyrkan och bytt till ett i mina ögon anspråkslöst namn. Detta 
kan vara ett uttryck för att man inte längre, inom detta företag 
strävar efter att bli störst och bäst. I den socialistiska marknadsfö
ringsbyrån utlöste reaktionerna på detta arbete en debatt om huru
vida man inom företaget skulle vara så lite lönsamhetsorienterade 
som man var. En kort tid därefter tillsattes en av de mer lönsamhets-
inriktade organisationsmedlemmarna som VD. Den tolkning som får 
avsluta detta arbete är därför att ideologier kanske går att förändra, 
men förändringsviljan måste komma inifrån. 
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SUMMARY 

INTRODUCTION 

The initial question raised in this study is: Why are similar companies 
so different? That is, why do companies of the same size, in the same 
line of business, and with the same organizational structures, etc., 
function in different ways ? 

Reflections, based among other things on practical and empirical 
experiences, indicate that traditional organization theory cannot 
provide the answer to these questions and that the cultural organiza
tion theory is still too immature. The apparent paradox o f the initial 
question may be resolved by generating knowledge of the basic ideas of 
companies. In connection with this the importance of developing 
methodological awareness, the present writer's interest in small 
companies, and the quest for a holistic perspective are discussed. The 
latter refers to the aim of studying both how basic ideas operate and 
the effects of this. Given these points of departure the purpose of this 
study is: 

to generate knowledge and understanding of basic ideas or 
conceptions and their function in small companies. 

A VIEW OF REALITY AND KNOWLEDGE 

In this part of the study the first step towards developing a method
ological awareness is taken. 

A comparative discussion of the positiviste and the hermeneutic 
ideals of knowledge l eads to the position that the subjective s ide of 
reality must be considered as important as the objective one. Human 
beings act or behave on the basis of meanings or conceptions. This 
view of reality also includes the idea that man is both active and 
passive and a belief in intersubjectivity. At the same time as 
individuals or groups of individuals are the creators of con text-bound 
structures, these structures form thei r way of b ehaving or acting. 
Moreover, structures at different levels, for instance at the societal 
and organizational levels, are seen to be related to each other. 
Structures at higher levels set the bounds of those at lower levels, 
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while structures at lower levels have repercussions on those at higher 
levels. 

As a consequence of this view of the nature of reality another point of 
departure taken is that knowledge of basic ideas has to be generated 
through interpretation. In more concrete terms thi s implies that the 
relation between researcher and research object is assumed to be 
value-bound, that different phenomena have to be understood in the 
light of their contexts, and that the theory developed must be seen as 
time- and context-bound rather than as generalizable. Another view 
taken is that the theoretical framework of a study with an inter
pretative purpose should play the role of a perspective to be filled 
and/or reformulated by empirical reality rather than that of an a 
priori theory to be tested. The theoretical fram ework discussed below 
should therefore be regarded as a perspective. 

This part of th e work also emphasizes the presence of philosophical 
ambivalence in scientific work. Philosophical ambivalence is linked 
with the difficulties of taking up a definite position in questions of a 
philosophical nature and with the different ways in which the 
positivist tradition is rooted in our thinking and culture. This 
phenomenon can lead to both conscious and unconscious deviations 
from the ideals advocated by the researcher. 

PERSPECTIVE 

The view of the nature of reality presented above emphasises the roles 
of structures at different levels. By this means the foundation of the 
holistic perspective mentioned above is laid. The holistic perspective in 
this study is focused on three leve ls: the level of society, the organi
zational level and the effect level. The way in which these levels are 
apprehended forms the perspective in which the empirical studies are 
viewed and carried out. In accordance with the initial aims, the 
organizational level and the effect level are the only ones studied 
empirically. 

The structures at the level of society are seen as conceptual structures 
defining the role of companies and businesses in society, a role imply
ing that companies or businesses ultimately have to fulfil a producing 
and legitimating function. 

At the organizational level companies or organizations are viewed as a 
set of deep and surface structures in which the deep structures are the 
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basic ideas - for instance norms, values, dogmas, etc., and the surface 
structures are the patterns of action or behaviour. Since language is 
ascribed an important role a s a source of information, the deep and 
surface structures are expected to appear in the language of the 
members of the organizations and other interested parties. 

The view of the effect level is closely connected with the view of the 
level of society. Consequently, the structures focussed on at this level 
are to be characterized in terms of legitimacy and efficiency. Because 
of the limitations of the notion of efficiency, the term 'economic 
situation' is used instead. In connection with the view of this level, the 
philosophical ambivalence mentioned above is also discussed. 

Experience and knowledge gained in the course of the present study 
have caused me to take an interest in the history of the companies and 
in the lifestyles and values of their leaders. 

This perspective also includes the notion that an understanding of the 
relations between the deep and surface structures at the organiza
tional level and of the relations between these structures and the ones 
at the effect level can be reached through knowledg e of the different 
structures. The structures may be understood in the light of e ach 
other. Against this background the initial purpose of the study is 
concretized to be a matter of: 

describing and analyzing the deep and surface structures, the 
legitimacy, and the economic situations of small companies. 

RESEARCH STRATEGY 

In this part of the study the second step towards developing a 
methodological awareness is taken. The research strategy includes 
considerations of possible ways of approaching empirical reality, the 
choice of research objects, the choice of methods of collecting data, the 
choice of methods of analysis, and criteria of truth. Part of the 
research strategy is strongly influenced by Glaser's and Strauss' 
(1967) method of discovering grounded theory. 

As a consequence of the qu est for understanding, empirical reality i s 
approached by means of intensive studies of a few cases and trough 
induction. As indicated above, the latter means that the theoretical 
framework serves as a perspective that should be filled and/or 
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reformulated by empirical reality, and that theory is mainly 
generated from observations of a certain phenomenon. 

The choice of research objects is made at two levels. At the first level it 
is a matter of choosing research objects in which the phenomenon in 
focus is present and can be studied. This means for example choosing 
companies in which the significance of basic ideas or deep and surface 
structures as well as the significance of legitimacy and economic 
situation can be studied. At the second level it is mainly a question of 
choosing research objects capable of communicating the significance 
of basic ideas, that is, informants. The choices at the first level are 
chiefly based on Glaser's and Strauss' (1967) ideas of purposive 
sampling and those at the second level on theories of interested parties. 
The consequence of this is that four small companies - two sawmills 
and two marketing companies - and a selection of customers, 
suppliers, and members of organ izations, in all about 100 persons, 
were chosen as research objects. 

As a consequence of the holistic perspective mentioned above, both 
qualitative and quantitative methods of collecting data have been used. 
The latter method has been employed only to a limited extent. The 
qualitative method used is the deep interview. This facilitates access 
and uncovering of meaning and permits a certain degree of struc
ture. The need for structuring arose from the view of the organization 
as a producing and legitimating entity and from the present writer's 
interest in legitimacy. The need for access and uncovering of meaning 
was the result of my interest in the informants' "ow n formulated 
apprehensions" of the deep and surface structures of the companies 
being studied. The quantitative methods used are various measures of 
solidity, liquidity, productivity and profitability. These served to 
provide information about the economic situation of the companies. 

Understanding through interpretation is the method of analysis 
advocated in this work. The process of interpretation is carried out in 
two phases - data summation and theory generation. These ph ases 
are intimately connected, but still distinct in terms of analytic 
procedure, notional levels, the use of other theories, and the form of 
description. The chief purpose of the summarizing phase is the 
condensation of data; it is based on a rather high degree of systematics, 
uses no other theories, and results in case descriptions. The chief 
purpose of theory generation is concept formation; i t is based on 
comparative analysis, uses other theories, and results in a theory. The 
grounding of emergent notions and the researcher's knowledge of the 
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context play important roles in the comparative analysis. It is also 
noteworthy that the stories told by the informants have been viewed in 
both a value and a factual perspective and that ideal-type classifica
tions have been used in the comparative analysis. 

The criteria of truth for the theory generated are above all the syste-
matics whereby the research objects have been chosen, and the design 
and use of the methods of data collection and summation and theory 
generation. The role of intersubjectivity and the practical usefulness of 
the theory are also discussed. 

CASE DESCRIPTIONS 

The results of the summation of data are presented in four case 
descriptions. The fictitious names used for the four companies are AB 
Tall ('Pine Ltd.' ), AB Gran ('Fir Ltd.'), AB Reklam ('Publicity Ltd.'), 
and AB Information ('Information Ltd.'). 

THE BASIC IDEAS AS DIFFERENT KINDS OF IDEOLOGIES 

When the analysis is focussed on the deep structures, the similarities 
found between the cases lead to the interpretation that the basic ideas 
in the four companies can be understood as ideologies. They refer to 
basic values, are apprehended by the members of the organization and 
other interested parties and prescribe what is desirable. The categories 
of values found in the organizations studied are named existential 
ideas, work ethics, conceptions of h uman relations, conceptions of 
power, and conceptions of human wor k. The word app rehend is used 
to emphasize that the values, mainly formulated by the leaders/-
owners of the companies, do not necessarily have to be shared by other 
members of the organization or by other interested parties. The very 
existence of the value - for example, the fact that honesty is a value of 
priority in one company - is an expression of its desirability. The 
reason for calling these characteristics ideological is found in the 
literature on ideologies. The authors o f this kind of literature usually 
share the view that ideologies are functional, subjective, and formu
lated by and representing certain interests. 

The differences between the cases make up the basis of a classification 
of the ideologies into four different ideal types: one capitalistic, one 
religious, one narcissistic and one socialistic. Moreover, the se ideal 
types, when paired, show such similarities that the ideologies of the 
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companies studied may be seen as two main types: societal ideologies 
and lifestyle ideologies. Characteristic of the former is that the 
interests of the organization are given priority and that these 
ideologies are rooted in the more common ideas of society. Lifestyle 
ideologies, on the other hand, give priority to individual interests and 
do not refer to commonly held ideas to the same extent as societal 
ideologies. The analysis of the lifestyles and values of the leaders/-
owners indicates that these are of importance for the character of the 
ideologies in the different companies. 

THE DIRECTING FUNCTION OF IDEOL OGIES 

The analysis of the surface structures or the behaviour in the four 
cases leads to the interpretation that ideologies have a directing 
function. 

This view of ideologies has been developed on the basis of both 
similarities and differences in the behaviour of th e companies. The 
similarities underlie the categorization of the patterns of behaviour. 
There are five such categories named 'production behaviour', 
'administrative behaviour', 'reso urce allocation behaviour', 'deve lop
mental behaviour', and 'behaviour related to the surrounding world'. 
The differences between the companies, within the five categories of 
behaviour, make it possible to talk about a particular pattern or ideal 
type of behaviour in each company. The different patterns of 
behaviour in the four companies are characterized as efficiency-
directed, adaptation-directed, ego-directed, and socially directed. 

A comparison between these patterns of behaviour and the ideologies 
of the companies, shows a correspondence that can be interpreted in 
terms of the directing function of ideologies. In more concrete terms 
this means that, through situation interpretation, ideologies direct 
organizational behaviour towards particular patterns. For instance, 
two of the companies were a pproaching the same kinds of changes in 
the market. In the company with the capitalistic ideology this 
situation was interpreted as a question of developing their own niches 
and of handling the situation efficiently. In the company with the 
religious ideology, this change or situation was interpreted in terms of 
a necessity for adaptation. 
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An analysis of the differences in legitimacy and economic si tuation 
between the companies, together with the particular ideologies and 
patterns of behaviour, also indicates that the ideology has an indirect 
directing function. That is, the ideology is of significance for the 
legitimacy and the economic situation of the companies. For instance, 
the company with the capitalistic ideology and the efficiency-directed 
behaviour has a very good econom ic situation and a legitimacy of a 
primarily economic but also of a social and task-oriented character. 
And the company with the socialistic ideology and the socially directed 
behaviour has small profits but a stable financial situation and a 
legitimacy of a primarily social character. 'Social legitimacy' refers to 
the more personal gai ns that the interested parties derive from the 
companies. 

A comparison between the companies with societal ideologies and the 
ones with lifestyle ideologies, indicates that the total effects, in terms of 
both legitimacy and economic situation, are more favourable in the 
companies with societal ideologies. One interpretation of this is that 
the companies with societal ideologies seem to handle the totality in a 
more successful way than the others. In other words, they seem to 
have a better ability to handle both their producing and their 
legitimating roles. For several reasons, but chiefly because of the 
limited number of cases in this study and the way in which the 
research objects were chosen, the interpretations of the relations 
between the ideologies and the effects have to be taken with care. 

THE CONT ROLLING FUNCTION OF THE IDEOLOGY 

When the surface structures are analysed in a kind of "from outside 
and in" or relational perspective, the controlling function of the 
ideology is visible. 

This view of the controlling function is also based on similarities and 
differences between the cases. The similarities lead to the 
interpretation that relational behaviour may be described in terms of 
autonomy and voluntariness, while the differences indicate that it 
may be seen as different kinds of co-acting. 'Au tonomy' refers to the 
correspondence between the behaviour of the companies and that of 
the interested parties, and 'voluntariness' to the degree of force 
existing in the companies. 'Co-acting' may be regarded as a union of 
autonomy and voluntariness; it describes to what extent and on what 
grounds the interested parties behave in accordance with the 
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behaviour of the company. The different kinds of co-acting found in 
the companies are described as strong, limited and weak. 

When the different kinds of co-acting were related to the interested 
parties' attitudes to the ideological values of the different companies, 
the notions of 'power over problem interpretation' and 'power over 
acting' emerged. Expressed differently, this means that, through their 
power over problem interpretatio n and acting, ideologies exercise 
control in such a way that different kinds of co-acting arise. The first-
mentioned power is based on shared values and/or value acceptance 
and the latter on the direct exercise of power or force and on resource 
dependence or charisma. It is also noteworthy that the controlling 
function of the ideologies is based to a greater extent on power of 
problem interpretation in the so called 'societal ideology companies' 
than in the 'lifestyle ideology companies'. 

In this part of the study, the presence of conflicts between the 
companies and the interested parties is also discussed. In the 
companies with societal ideologies conflicts are less frequent than in 
the others. One possible interpretation discussed is that ideologies also 
have an indirect controlling function. Power of problem interpretation 
can be an effective means of avoiding conflicts and friction. 

THE IDEOLOGICAL FACES OF ORGANIZATIONS 

The initial question raised in this study is: Why are similar companies 
so different? One possible answer based on the results of this study is 
that organizations have different ideological faces. But, in contrast to 
the more objective structural faces, the ideological faces are not 
directly visible - they have to be uncovered. This can be compared with 
beauty. One h as to become acquainted with a person before one can 
see his or her beauty - it comes from within. The same is true of the 
ideological faces of organizations. One has to know an organization to 
see its ideological face. If one is successful, different and mo re or less 
obvious value structures can be seen. A theory or a way of thinking 
that emphasises the role of the particular ideological face of an 
organization and its directing and controlling functions is emerging. 

The figure below illustrates this way of thinking and the discussions in 
this summary. The connections between the steering and the 
controlling functions shown in the figure have not been mentioned 
before, however. For instance, the controlling function is a 
prerequisite of the steering one, and the steering function supports the 
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Controlling one. The first statem ent means that a particular ideology 
has to control either the problem interpretation or the acting if it is to 
have a directing function. The latter means for exa mple that the 
effects of the patterns of behaviour, for instance the so-called 
economic legitimacy, supports the controlling function. The broken 
lines in the figure indicate that these relations are more weakly 
grounded in the empirical cases than the others. 

Lifestyles 
and values 
of leaders/ 
owners 

DIFFERENT 
IDEOLOGIES 

direct via situation 
interpretation 

control via power over 
problem interpretation 
and/or power of acting 

Particular 
patterns of 
behaviour 

Different 
kinds of 
co-acting 

» « 
% 

Different 
economic 
situations 

Different 
kinds of 
legitimacy 

Variations 
in conflicts 

Figure 17: The directing and controlling functions of ideologies. 
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Bilaga 1 

FRÅGEGUIDE - FÖRETAGSLEDARE 

Del I: Allmänna frågor om: 

företagets historia 

eventuella framgångar och/eller misslyckanden 

företagets sätt att bedriva verksamheten 

Del II: Specifika frågor om: 

företagets produktion 

anställda 

fackförening 

externa finansiärer 

kunder 

leverantörer 

samhället 

organisationer och andra sammanslutni ngar (branschorgan, 
utvecklingsfond etc) 

yttre miljö 

Del III: Specifika frågor om: 

Intresseinriktning - Livsstil 

arbetets betydelse 

relationer till andra människor 
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levnadsstandard 

rekreation 

andra värden (ideella, politiska, religiösa etc) 

Det sociala sammanhanget 

Människosyn 

arbetets betydelse for människor 

arbetsmoral 

samarbete 

egoism 

Naturen 

milj öförstöring/milj öförbrukning 

Samhället 

samhällskontroll/samhällsstyrning 

olika organisationers och andra konstellationers betydelse 

skatter och avgifter 

samhällshot 
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Bilaga 2 

FRÅGEGUIDE - ANSTÄLLDA 

Del I: Allmänna frågor om: 

företagets historia 

eventuella framgångar och/eller misslyckanden 

företagets sätt att bedriva verksamheten 

arbetet/arbetsuppgifterna 

vad företaget satsar på 

Del II: Specifika frågor om: 

företaget som arbetsgivare, arbetsplats 

Del Hl: Specifika frågor om: 

vad man får ut av att arbeta i företaget - positivt/negativt 

känslan inför företeget och/eller egenskaper som man till
skriver företaget 
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Bilaga 3 

BREV UTSÄNT INFÖR INTERVJUERNA 

Xxxxx 198X-XX-XX 
Bäste kund/leverantör 

Ref: Forskningsprojekt 

Härmed intygas att det forskningsprojekt som bedrivs av Maj-
Britt Johansson Lindfors har vårt företag som praktikfall och att vi 
därigenom också godkänner att hon intervjuar Er i egenskap av 
kund eller leverantör. Intygas gör också att vi som företag inte 
kommer att utkräva information om enskild kunds eller leveran
törs uttalanden och/eller åsikter. Eftersom att Ni v alts ut tillsam
mans med e tt antal andra kunder eller leverantörer garanteras 
Era åsikter konfidentiell behandling av ovanstående forskare. 

Med vänlig hälsning 

X X 

AB X 
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FRÅGEGUIDE - KUNDER 

Del I: Specifika frågor om: 

företaget som leverantör 

Del II: Specifika frågor om: 

vad man får ut av sitt samarbete med företaget - positivt/-
negativt 

känslan inför företaget och/eller egenskaper som man till
skriver företaget 
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Bilaga 4 

BREV UTSÄNT INFÖR INTERVJUERNA 

Xxxxx 198X-XX-XX 
Bäste kund/leverantör 

Ref: Forskningsprojekt 

Härmed intygas att det forskningsprojekt som bedrivs av Maj-
Britt Johansson Lindfors har vårt företag som praktikfall och att vi 
därigenom också godkänner att hon intervjuar Er i egenskap av 
kund eller leverantör. Intygas gör också att vi som företag inte 
kommer att utkräva information om enskild kunds eller leve
rantörs uttalanden och/eller åsikter. Eftersom att Ni valts ut till
sammans med ett antal andra kunder eller leverantörer garan
teras Era åsikter konfidentiell behandling av ovanstående fors
kare. 

Med vänlig hälsning 

X X 

AB X 
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FRÅGEGUIDE - LEVERANTÖRER 

Del I: Specifika frågor om: 

företaget som kund 

Del II: Specifika frågor om: 

vad man får ut av sitt samarbete med företaget positivt/ 
negativt 

känslan inför företaget och/eller egenskaper som man till 
skriver företaget 
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Bilaga 5 

ANVÄNDA RELATIONSTAL VID ANALYS AV EKONOMISK 
SITUATION 

Som en komplement till de diskussioner som förts i kapitel 4, 
Forskningsstrategi följer nedan en sammanställning över de 
relationstal som använts vid analysen av de studerade företagens 
årsredovisningar. 

LÖNSAMHET 

Överskottsgrad 

Avkastning tot kap 

Justerat överskott efter avskrivningar1 

Total omsättning 
X 100 

2 3 Justerad nettovinst före skatt + ränta 
Totalt kapital 

X100 

EFFEKTIVITET 

Vinst per anställd 

Omsättning per anst 

Justerat överskott efter avskrivningar 

Antalet anställda 

Omsättning ̂  

Antalet anställda 
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LIKVIDITET 

5 Omsättningstillgångar I 
Kassalikviditet x 100 

Kortfristiga lån 

SOLIDITET 

_ 6 Eget kapital 
Soliditet ————;—: xlOO 

Totalt kapital 

1 Arets vinst efter avskrivningar enligt plan. 

2 Årets vinst före skatt. 

3 Kostnadsräntor. 

4 För marknadsfbringsbyråerna har relationstalen beräknats 
både för den totala omsättningen och uppdelat på egna och 
främmande tjänster. 

5 Exklusive varulager. 

6 Eget kapital + obeskattade reserver. 
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Bilaga 6 

RELATIONSTAL - AB TALL 

År 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Anställda 43 48 46 46 46 57 51 47 45 

Omsättning 
(milj kr) 21,2 27,4 29,2 31,0 36,9 49,8 45,8 57,7 67,9 

Överskotts
grad (%) 22 24 13 28 21 29 19 28 25 

Avkastn tot 
kap (%) 20,1 22,6 12,5 22,3 18,2 28,6 16,3 23,7 22,2 

Vinst/anst 
(tkr) 109 135 83 191 165 309 169 347 380 

Omsättn/ 
anst (tkr) 493 571 635 674 802 874 898 1228 1509 

Likviditet 
(%) 140 90 80 130 160 210 180 150 210 

Soliditet 
(%) 42 46 49 53 58 68 59 62 68 
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Bilaga 7 

RELATIONSTAL - AB GRAN 

År 74/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79/ 80/ 81/ 82/ 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Anställda 57 56 67 76 82 70 67 52 47 

Omsättning 
(milj kr) 13,9 13,7 16,0 19,5 24,9 27,9 24,5 22,9 28,0 

Överskotts
grad (%) 1,4 7 0,6 -6,2 8 10,4 3,3 -0,4 11,1 

Avkasta tot 
kap(%) 2 4 5 5 1 9 10 8 11 

Vinst/anst 
(tkr) 4 17,5 1,8 -16,3 25,4 41 12,6 -2,0 65,6 

Omsättn/ 
anst (tkr) 244 245 239 257 304 399 366 440 596 

Likviditet 
(%) 80 81 63 46 61 86 52 60 85 

Soliditet 
(%) 1,8 2,7 3,3 -0,09 1,4 3,9 2,1 1,1 4,7 
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RELATIONSTAL - AB REKLAM 

Bilaga 8 

År 80/8112 82 83 84 

Anställda 10 11 13 11 

Omsättning 
(milj kr) 
-totalt 5,8 5,5 4,7 5,8 
- egna arvoden 3,0 3,1 3,5 3,7 
- främmande 
tjänster 2,8 2,4 1,2 2,1 

Överskotts
grad (%) 5,2 5,6 6,0 12,0 

Avkastn tot 
kap (%) 8,8 9,4 9,3 9,0 

Vinst/anst 
(tkr) 30 30 22 62 

Omsättn/anst 
(tkr) 
- totalt 580 500 361 527 
- egna arvoden 300 282 269 336 
- främmande 

tjänster 281 218 92 191 

Likviditet 
(%) 80 70 100 140 

Soliditet 
(%) 1,8 2,8 6,6 13,7 

12 Detta bokslutsår omfattar 16 månader. 
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Bilaga 9 

RELATIONSTAL - AB INFORMATION 

80/ 81/ 82/ 83/ 
År 81 82 83 84 

Anställda 8 8 8 8 

Omsättning 
(milj kr) 
- totalt 3,9 4,5 4,9 5,6 
- egna arvoden 1,3 1,9 2,8 2,4 
- främmande 

tjänster 2,6 2,6 2,1 3,2 

Överskotts
grad (%) 0,4 0,5 0,8 1,7 

Avkastn tot 
kap (%) 0,6 3,7 0,7 3,1 

Vinst/anst 
(tkr) 1,8 2,7 7,8 11,7 

Omsättn/anst 
(tkr) 
- totalt 487 562 613 700 
- egna arvoden 162 237 350 300 
- främmande 

tjänster 325 325 263 400 

Likviditet 
(%) 110 131 111 125 

Soliditet 
(%) 25 32 22 26 
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Bilaga 10 

OM FORSKNINGSPARADIGM 

Med forskningsparadigm avses ofla de föreställningar som styr en 
forskares val av forskningsproblem och metoder. Många anser 
också att dessa bör vara klart uttalad e i arbeten av vetenskaplig 
karaktär. Ser man lite närmare på paradigmbegreppet, inser man 
ganska snart det problematiska med att redogöra för sitt forsk
ningsparadigm. För det första är det inte helt klart vad begreppet 
innebär och för det andra är det svårt att medvetet ta ställning i 
grundläggande frågor om människans och världens natur. En 
genomgång av ett antal verk som behandlar paradigmbegreppet 
visar på det förstnämnda. 

Paradigmbegreppet sammankopplas vanligen med Kuhn 
(1981)13 i och med att denne i böljan av 60-talet startade debatten 
om vad han kallade normalvetenskap. Med normalvetenskap 
avser Kuhn de dominerande föreställningar som under en viss tid 
legitimerar vissa problemval och problemlösningar. I och med 
detta pekade han också på att vetenskap ofta bygger på en mängd 
mer eller mindre klart uttalade antaganden som inte kan bevisas. 
Utöver detta kan man knappast pästå att Kuhn blivit känd för 
någon klar och entydig definition. Många av kritikerna har just 
med hänvisning till de många definitioner som Kuhn ger pekat på 
oklarheten i dennes paradigmbegrepp. Molander (1983) särskiljer 
dock fyra komponenter i Kuhns normalvetenskapliga mönster: De 
symboliska generaliseringarna som ser ut som naturlagar men tas 
som definitioner, de metafysiska föreställningarna som omfattar 
uppfattningar om världen och vissa modeller, värderingarna som 
anger vad som är bra eller dåliga teorier och urtyperna som är ett 
slags exempel på goda problemlösningar. 

Ett mera individorienterat eller forskningsområdesanknutet sätt 
att se på paradigmbegreppet har Törnebohm (1986) som menar 
att forskningsarbetet styrs av intresse, kompetens, världsbild, ve
tenskapssyn och praktiska forskningserfarenheter. Av ett tidigare 
arbete framgår att kunskapsintresset avser uppfattningar om 
forskningsinriktning eller forskningsstrategi. Med d etta menar 
han de forskningsuppgifter som anses vara angelägna inom ett 

13 Originalet publicerades 1962 under titeln: The Structure of Scientific 
Revolutions. 
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forskningsområde (Törnebohm, 1976). Världsbilden avser uppfatt
ningar om den del av världen som skall studeras. Här ingår bl a 
forskarens allmänna uppfattning om världen. Exempelvis om den 
skall ses som en helhet eller sammansatt av delar. Vetenskaps
synen har bl a att göra med mera grundläggand e värderingar om 
vad som är god och dålig forskning och vilka skolbildningar som 
finns inom området. Kompetens beskrivs i det förstnämnda arbetet 
som kulturell och kommunikativ kompetens. I det senare nämnda 
arbetet talar han i stället om synen på forskarrollen och avser då 
kompetens, etik och estetik. Kompetensen har att göra med hur 
rollen skall fullgöras för att utförs väl och etiken med vems syften 
som tjänas. Estetiken handlar om vad som uppfattas som eleganta 
forskningsarbeten. Exempelvis kan en forskare uppfatta sin roll 
som kritisk. Han/hon är då inriktad på att lösa problem inom olika 
verksamhetsområden. Den praktiska forskningserfarenheterna 
slutligen menar han "producerar det fullfjädrade forskningspara-
digmen" (Törnebohm, 1986:201). Dessa komponenter är så starkt 
kopplade till varandra att de bör betraktas som delar av en mental 
struktur anser han. Törnebohm hävdar också att ju mer medveten 
forskaren är om dessa styrmekanismer dess bättre är förutsätt
ningarna för en god forskning. 

Lindholm (1979) avgränsar paradigmbegreppet ytterligare genom 
att definiera detta som: 

"en uppsättning normer och föreställningar som i ett visst 
forskarsamfund påverkar forskarens uppfattningar om vad 
man skall forska på och hur man skall göra det" (Lindholm, 
1979:56). 

Frågan om vad har att göra med vilka forskningsproblem som 
anses vara relevanta, forskningsbara och tillhörande ens eget 
forskningsområde. Frågan om hur omfattar allt från kunskaps
teoretiska ställningstaganden till valet av konkreta datainsam
lings- och analysmetoder. Han använder ordet norm för att visa på 
paradigmets kulturella karaktär dvs att en forskare socialiseras in 
i ett paradigm. Ett paradigm hämtar näring såväl från den 
civilisation som omger forskaren som den forskargrupp eller 
institution som denne verkar inom. Ordet föreställningar använ
der han för att implicera att ett forskningsparadigm bygger på 
ontologiska, epistemologiska och värdeteoretiska ställnin gstagan
den. Ontologin rör frågor om varandets natur, epistemologin 
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handlar om hur varandet blir vetbart och värdeteorin om vad som 
är gott och ont. I vara ndets natur inrymmer han både föreställ
ningar om samhällets och människans natur. 

En paradigmbeskrivning som delvis skiljer sig från de sätt som 
belysts så här långt presenteras av Morgan (1980) i dennes väl
kända artikel: "Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in 
Organization Theory". Paradigm markerar för honom olika verk
lighetsuppfattningar eller världsbilder som inrymmer olika set av 
föreställningar om: vetenskapens natur, den subjektiva-objektiva 
dimensionen, samhällets natur och reglering eller radikal föränd
ring. Han talar om det funktionalistiska, uttolkande, radikal-hu
manistiska samt det radikal-strukturalistiska perspektivet. Varje 
paradigm inrymmer i sin tur olika skolbildningar som har samma 
världsbild men som närmar sig världen på olika sätt dvs de baserar 
sig på olika metaforer. Uttryckt på ett annat sätt menar han att de 
metaforer som en forskare väljer avgör hur de utvecklar sina 
föreställningar inför en analys. Maskin- och organismmetaforen 
är exempel på två vanliga metaforer inom det funktionalistiska 
paradigmet. P usselläggandet inom normalvetenskapen går ut på 
att olika forskare försöker undersöka, operationalisera och mäta 
implikationer av deras metaforiska insikt. 

Vad Morgan vill visa med denna artikel är bl a att organisa
tionsteorin varit fångad i en snäv syn på organisatoriskt liv genom 
att man begränsat sig till ett fåtal metaforer som dessutom byggt 
på mer eller mindre omedvetna föreställningar. Varje metafor 
belyser bara en sida av det fenomen den tillämpas på. Det är därför 
önskvärt att organisatoriskt liv beskrivs utifrån så många meta
forer som möjligt. I likhet med Kuhn och Törnebohm menar 
Morgan att en ökad medvetenhet om kopplingarna mellan pussel
läggandet, metaforerna och världsbilden är önskvärd. 

Trots olikheterna i des sa paradigmdefinitioner finns det en kärna 
av likheter som bäst kan sammanfattas med hjälp av Lindholms 
definition. Han menade ju att ett paradigm består av en uppsätt
ning föreställningar om verklighetens natur, hur den blir vetbar 
och vad som är gott och ont. Trots a tt Kuhn och Törnebohm inte 
gör den här typen av renodlade avgränsningar kan man dock se 
överlappningar mellan deras synsätt och Lindholms. Exempelvi s 
torde Kuhn, Törnebohm och Lindholm avse delvis samma sak när 
den förstnämnde talar om metafysiska föreställningar, den andre 
om världsbild och den tredje om ontologiska föreställningar. Det
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samma gäller för Kuhns värderingar, Törnebohms vetenskapssyn 
och Lindholms epistemologi. Detta handlar för alla tre bl a om vad 
som anses vara bra eller dålig forskning. 

Törnebohm och delv is också Kuhn, åtminstone i Molanders tolk
ning, använder sig dock av vidare paradigmbe grepp än de övriga 
författarna. Törnebohm inbegriper inte bara filosofiska föreställ
ningar. Det paradigm som han önskar att en forskare skall 
redogöra för innefattar också en diskussion av grunderna för en 
problemformulering och be tydelsen av olika skolbildningar inom 
det aktuella forskningsområdet. Även om den konkreta betydelsen 
av detta inte är helt klar så tolkar jag det så att han i en forskares 
paradigm inrymmer alla de föreställningar som ligger till grund 
för dennes arbete. Överfört på detta arbete innebär det att alla de 
diskussioner som förs från problembakgrund till redovisningen av 
det empiriska erfarenheterna är paradigmatiska. Den starka 
bindning mellan olika typer av föreställningar som Törnebohm på 
detta sätt visar på är naturligtvis riktig. Som påpekades i kapitel 2 i 
detta arbete, ger redan problemformuleringen uttryck för vissa 
centrala föreställningar. Att samla alla de föreställningar som 
ligger till grund för ett arbete under de paradigmatiska torde dock 
snarare komplicera än förtydliga. Lindholms mer avgränsade 
paradigmsyn är därför, enligt min uppfattning, att föredra. 

Om Kuhn och Törnebohm använder flera beskrivningsdimen
sioner än Lindholm, k an Morgan sägas använda flera beskriv
ningsnivåer. I övrigt finns det också likheter mellan hans och 
Lindholms sätt att uppfatta de föreställningar som styr forskarens 
agerande. Morgans paradigmbegrepp motsvaras i stort av 
Lindholms ontologiska, epistemologiska och värdeteoretiska ut
gångspunkter. Metaforen är att likna vid Törnebohms skolbild
ningar. Föreställningar om vetenskapens natur å ena sidan och 
samhällets natur och den subjektiva-objektiva dimensionen å 
andra sidan, handlar om vad Lindholm kallar för epistemologi res
pektive varandets natur. I den bok av Burrell och Morgan (1979) 
som den ovan refererade a rtikeln bygger på, skiljer man mellan 
rena ontologiska föreställningar dvs uppfattningar om verk
ligheten och uppfattningar om den mänskliga naturen. De värde
teoretiska utgångspunkterna hos Lindholm har, i Morgans per
spektiv, bl a att göra med om forskaren angriper forskningspro
blemen utifrån föreställningen om radikal förändring eller 
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reglering. I en artikel bl a av Morgan och Smircich (1980) kallas 
detta för forskarens ideologiska perspektiv. 

Mot bakgrund av vad jag ser som paradigmdefinitionernas kärna 
menar jag, att de paradigmatiska överväganden en forskare bör 
göra och ange är av ontologisk, epistemologisk och värdeteoretisk 
karaktär. Andra föreställningar om exempelvis problemområdet 
skall givetvis också anges, men dessa kan hållas utanför de mera 
kunskapsteoretiskt inriktade diskussionerna. 
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