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Förord

Varför börja forska och bedriva doktorandstudier? Frågan har jag ställt mer
än en gång under min tid vid Handelshögskolan i Stockholm. Svaret har
varierat från gång till annan och jag vill här försöka rekapitulera några
händelser och personer som har haft ett inflytande på mitt forskarliv.

Redan under min grundutbildning vid Handelshögskolan väckte professor
Sven-Erik Sjöstrand mitt intresse för lednings- och organisationsfrågor. Att
han som inspirationskälla förmådde mig ta steget att gå vidare och 1987 bli
doktorand vid hans forskningssektion kändes därför naturligt. Som huvud
handledare har Sven-Erik alltid funnits till hands som stöd i forsknings
projektets olika faser. Hans personliga övertygelse om att mitt arbete faktiskt
skulle resultera i en doktorsavhandling har för mig inneburit en personlig
trygghet när stunder av tvivel infunnit sig och när självförtroendet ställts på
hårda prov. Tack, Sven-Erik, för att du lotsade avhandlingen ända fram till
disputation.

I min handledargrupp har även professor Bengt Stymne ingått. Tillsammans
med Bengt och inom ramen för ett större internationellt forskningsprojekt
gjorde jag mina förstudier under 1987 och 1988. Förutom att Bengt
introducerade mig på den internationella forskningsarenan gav projektet
värdefulla empiriska erfarenheter och födde några viktiga grundtankar inför
min huvudstudie. Tack, Bengt, för att du har givit många insiktsfulla
kommentarer till olika manusversioner av avhandlingen.

Den tredje medlemmen av handledarkommitten har varit docent Dag
Björkegren. Dag har bidragit med sitt stora metodkunnande och han
förmedlade det kognitiva perspektivet på organisations- och strategiområdet.
Jag vill här också gärna betona den uppskattning jag har känt för Dags aldrig
svikande optimism rörande mina forskarvedermödor. Tack, Dag, för att du
alltid snabbt har läst mina utkast och sedan givit mig konstruktiva och ofta
handfasta råd inför fortsättningen.

Ett forskningsarbete sker inte i ensamhet. Tvärtom vågar jag påstå att många
tankar och ideer föds och bearbetas vid diskussioner och seminarier inom en
grupp av forskare. Tidigare och nuvarande kolleger vid Ekonomiska
Forskningsinstitutets (EFI) A-sektion har utgjort en stimulerande arbetsmiljö.
Jag tackar er alla för bidrag under avhandlingsarbetets gång.



Från första början på A-sektionen har jag haft Lars Fredriksson och Peter
Normark som nära kolleger och vänner. Tillsammans med dem fick jag
förmånen att skriva ett antal artiklar och uppsatser och också att resa på
internationella konferenser. Tack, Freddy och Peter, för kreativa diskussioner
och för konferensäventyr av skilda slag samt inte minst för ett gott kamrat
skap. Ni bidrog på många sätt till doktorandtillvarons mer lustfyllda sidor.

När det gäller de praktiska bestyren kring forskning och författande spelar
biblioteket en nyckelroll. Personalen vid Handelshögskolans bibliotek har
alltid ställt upp för mig och varit tillmötesgående på ett vänligt och service
orienterat sätt. Som stamkund under många år kan jag betyga deras förmåga
att få fram nästan alla tänkbara böcker och artiklar.

Utan finansiering står man sig slätt som doktorand. Chefen för EFI, ekonomie
licentiat Rune Castenäs, har varit mig behjälplig med finansiella lösningar
för att hålla forskningsprojektet vid liv. Humanistisk-Samhällsvetenskapliga
Forskningsrådet och Arbetsmiljöfonden (numera Rådet för Arbetslivs
forskning) har välvilligt ställt medel till förfogande.

I början av 1997 övergick jag till Institutet för Företagsledning (IFL) och fick
där möjlighet att slutföra mitt forskningsprojekt. Ett tack riktas till IFL - med
dess chef ekonomie doktor Anders Aspling i spetsen - för att jag parallellt
med mina ordinarie IFL-uppgifter fått tidsutrymme och praktiska
möjligheter att sätta punkt för mitt avhandlingsarbete.

Det känns naturligt att jag vid detta tillfälle också vänder mig till alla de
personer som på olika sätt medverkade i de här redovisade fallstudierna. De
två företagens öppna och generösa attityd underlättade det empiriska arbetet.
Tack för att ni varit tillmötesgående och för att ni med engagemang ställt upp
med dyrbar tid och värdefulla erfarenheter.

Slutligen finns det några nära i form aven familj som endast på avstånd har
kunnat följa mitt arbete men fördenskull ändå har givit det allra viktigaste
stödet. Ni har alltid funnits till hands och mamma, pappa och bröder har på
alla sätt stöttat mig.

Stockholm i oktober 1997

Gunnar Åkesson
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Kapitel 1

PROBLEMOMRÅDE

Förvandling är livets villkor
J.A. Gripenstedt 18341

1.1 Inledning och utgångspunkter

Att det i dagens näringsliv krävs ständig uppmärksamhet och aktivitet för
att konkurrenskraftigt kunna driva affärsverksamhet torde inte vara en
överdrift. Den ökande internationaliseringen och den snabba utvecklingen
inom i~formationsteknologininnebär ökande konkurrensintensitet. Nya
intressenter såsom miljö/konsumentrörelser och nya former av media har
tillkommit vilka ställer krav på uppmärksamhet och ledningskapacitet.
Allt detta innebär att företagsledningar2 måste ägna mer av sin tid och
sina resurser åt omvärldsbevakning Gämför Aguilar, 1967) och åt tolkning
aven aldrig sinande ström av information. De måste dessutom kunna
förstå betydelsen och konsekvenserna av de förändringar som pågår inom
företaget. Tillsammans leder detta till ständigt nya krav där
"förändringstrycket" måste omsättas i operativa processer och konkreta
åtgärder. Strategier för verksamheten anses i allmänhet vara centrala när
ett företag möter en turbulent och osäker omvärld.

Att leda verksamheter i organiserad form har alltid, och kommer med all
säkerhet också framgent, att handla om att driva de traditionella affärs
utvecklingsfrågorna men parallellt med att man försöker reducera den
osäkerhet som är förknippad med en oviss framtidsutveckling. Förmåga
att kunna förutse och bedöma relevant information och trender ställs på

1 Hämtat ur Ohlsson (1994, s 26). Johan August Gripenstedt (1813-1874) har av Per T Ohlsson
betecknats som 1/det moderna Sveriges bortglömde grundare". Som finansminister i mitten av

1800-talet förverkligade Gripenstedt frihandeln, finansierade järnvägarna, avvecklade
stånden och skråna mm.

2 Med företagsledning avses ledning aven organiserad verksamhet i dess allmänna och breda
betydelse, vare sig denna organisation är ett aktiebolag, en ekonomisk förening, en stiftelse etc.
För en institutionell översikt av begreppen "organisation" och "företag", se Sjöstrand (1985,
1987, 1993a).

1



Kap 1: Problemområde

sin spets. Peters & Waterman (1982, s 114 ff) tillhör några av de författare
som har pekat på att hanterandet av tvetydigheter och paradoxer har
kommit att tillhöra vardagen för ledningen av ett modernt företag. Att ha
fantasi och kunna levandegöra tänkbara scenarier utgör andra aspekter
på vad som kommit att betraktas som framgångsrikt företagsledande där
målsättningen antas vara att bibehålla ett försprång av något slag framför
sina konkurrenter.

En allmän föreställning i dagens samhälle är också att vi alltid måste leva
med förändringar, eller som ett ordspråk har uttryckt det, att"det enda
som är konstant är de ständiga förändringarna". Under senare år har
tillkommit förändringar som i många avseenden kullkastar tidigare
föreställningsramar och spelregler för företagande. Här ingår exempelvis
utvecklingen inom det informationsteknologiska området samt de
förändringar av framförallt makroekonomisk natur som vi upplever i och
med den pågående integreringen av den europeiska marknaden. Hur kan
företagsledningar och företagsledare hantera denna turbulens och
osäkerhet där inte bara förändringstakten har ökat utan där också
karaktären hos förändringarna skiljer sig från vad de tidigare har
upplevt? Upplever vi just nu ett paradigmskifte3 där förändringarna inte
bara är stegvisa och "ackumulerande" utan där även "kvalitativa" och
språngvisa inslag ingår? Vad blir konsekvenserna för repertoaren av
företagsledningsuppgifter?

Företagsledning som begrepp och aktivitet har länge omgärdats av vissa
föreställningar i samhället. Detta gäller inte minst den bild som framtonar
i massmedier och i de managementböcker som med jämna mellanrum
publiceras (jämför Berglund & Löwstedt, 1993). Borgert (1992) lyfter fram
olika moden kring ledarskap där dessa moden eller trender kan ses som
bredare förväntningar i ett samhälle på hur organisationer bör fungera.
Inte sällan framträder bilden av företaget som en rent instrumentell
konstruktion där huvudsyftet är inriktat på handling. I denna bild ryms
även förväntningar rörande företagsledningens roll och arbetsuppgifter.
Traditionellt har två huvuduppgifter identifierats i företagsledande. Den
första innebär att driva frågor och genomföra operativa uppgifter i den
löpande verksamheten, något som därmed får karaktären av "förvaltning"
med planering och uppföljning som centrala aktiviteter i syfte att
maximera resursutnyttjandet och den interna effektiviteten. Den andra
huvuduppgiften är att utveckla nya verksamheter med hänsyn till kunder

3 Jämför Kuhns (1962) syn på vetenskaplig utveckling vilken han menar karaktäriseras av
"paradigm". Perioder av evolutionär utveckling och med ett dominerande "paradigm" avbryts
förr eller senare aven revolutionär period - ett paradigmskifte - då ett nytt paradigm blir det

dominerande.

2



Kap 1: Problemområde

och konkurrenter med flera, något som kräver nytänkande och en mer
radikal kunskapsutveckling4• Inom ramen för denna affärsutvecklings
uppgift, vilken således avser att öka den externa effektiviteten, ryms det vi
vanligen kallar strategiarbete.

Företags och organisationers allt starkare beroenden av sina omgivningar
(Pfeffer & Salancik, 1978) innebär att strategier för att hantera olika
intressenter (Rhenman & Stymne, 1965; Abrahamsson, 1992; Ljung, 1992)
kommit att framstå som en nyckeluppgift för ledningen vid sidan av
klassiska affärsstrategiska områden som produktutveckling och
marknadspositionering. Överhuvudtaget framstår nödvändigheten av
stöd från omgivningen som en av företagsledandets grundvalar. Att leda
ett företag innebär därmed i många stycken att skapa legitimitet för sin
verksamhet. Följaktligen söker företagsledningen på olika sätt stöd för sin
och företagets verksamhet (Meyer & Rowan, 1977; Brunsson, 1985, 1996).
Att agera efter rådande normsystem legitimerar de pågående aktivi
teterna. Normsystemen ger vid handen att företag förväntas drivas på ett
effektivt sätt, och genom att visa upp ett tillräckligt bra eko·nomiskt
resultat ökar en företagslednings legitimitet. Att genom ett konsekvent och
målmedvetet handlande visa sig vara trovärdig utgör en annan källa till
legitimitet liksom förmågan att arbeta långsiktigt och rationellt
(Gustafsson, 1988).

Till grund för ovanstående bild av företagsledande ligger ett antagande
om att det är individer som aktivt leder och att utrymmet för de individ
uella initiativen är betydande. Företagens ledande aktörer har också fått
allt större uppmärksamhet under de senaste decennierna genom bland
annat en allt intensivare massmediebevakning. Vare sig de vill det eller
inte har de ledande aktörerna kommit i blickfånget där intresset har
kretsat kring personen som sådan men också kring ledarfunktionen i en
bredare bemärkelse. Företagsledare har tillskrivits såväl framgångar som
misslyckanden och har följaktligen blivit både hjälteförklarade och
utsedda till syndabockar. Trots att kraven från företagets olika intressenter
gjort VD-positioner och motsvarande befattningar mer utsatta än tidigare
kvarstår faktum att dessa individer genom såväl sin person som sin
position förväntas ha ett faktiskt inflytande över företagets handlingarS
och att de därmed till en inte ringa del kan förklara företags affärsmässiga
utveckling, vare sig denna är framgångsrik eller för den delen råkar vara
kantad av motgångar (Starbuck & Milliken, 1988).

4 Jämför Zalezniks (1977) diskussion om ledares (leaders ) och chefers (managers) roller i
företagsledningsuppgiften.

S Se Tyrstrup (1993) för en genomgång av föreställningar om företagsledares arbete.
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Som en del av föreställningarna och förväntningarna kring företags
ledning och företagsledare förekommer det inom våra normsystem
dessutom krav på ett strategiskt ledarskap. Även begreppet strategi har
länge varit omgärdat av vissa föreställningar, inte minst då det gällt
företagsledningars arbete. Strategibegreppet förekommer därför flitigt
inom de organisations- och ledningsteoretiska forskningsområdena och
specifikt inom det vi till vardags benämner affärsutvecklingsarbete6.

Med strategi och strategiskt arbete menar jag de mönster av aktiviteter
som integreras till en helhet rörande organisationens huvudsakliga mål
och aktiviteter. Strategin är med andra ord den integrerande mekanism
som säkerställer att resurser allokeras i syfte att nå långsiktig överlevnad
hos organisationen (Quinn, 1988, s 3). Den strategiska ledningen och det
strategiska ledarskapet får därmed en annan karaktär och ett annat
innehåll än det löpande operativa ledningsarbetet.

Givet de omfattande kraven på omvärldsbevakning i syfte att hantera
konkurrenssituationen och givet att det finns utrymme för individuella
initiativ antas strategiarbete ingå som en naturlig ingrediens i lednings
repertoaren. Att leda en organisation eller ett företag inbegriper därmed
föreställningen att någon form av strategi existerar. Strategin antas utgöra
basen för verksamheten ifråga. Att formulera en strategi och att agera efter
denna implicerar att man från företagsledningens sida är förutseende,
målmedveten och handlingsinriktad. Tanken på en rationell och effektiv
ledning av ett företag är således nära förknippad med utövandet av ett
strategiskt ledarskap.

Företagsledare förväntas med andra ord arbeta med strategiska frågor och
inte sällan framställer de också detta som en av sina huvuduppgifter. Det
hävdas följaktligen, och tas ibland nära nog för givet, att en avsevärd del
av företagsledningars och företagsledares tid, resurser och kapacitet ägnas
åt strategiområdet. Samtal och diskussioner i näringslivet tar i allmänhet
upp dessa frågeställningar som självklarheter och man anser att företags
ledare bör ägna sig åt dem enligt viss systematik. Det normativa inslaget i
debatten är inte oväsentligt där olika "managementskolor" med sina
speciella förtecken har vuxit fram och varit mer eller mindre dominerande
under årens lopp (jämför Berglund & Löwstedt, 1993; Furusten, 1996).

Med några få undantag har ett gemensamt drag varit att dessa
"managementskolor" och forskningstraditioner framställer strategiarbete
som en i många avseenden rationell aktivitet med en tämligen logisk
process och planeringsprocedur som resultat. I detta mer analytiska

6 I avsnitt 3.2 återfinns en genomgång av dessa teoretiska områden och där görs också en
precisering och ett försök till konkretisering av strategibegreppet.
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perspektiv betraktas strategi som en plan där olika stadier - dvs analys,
formulering och implementering - är moment som kan separeras (se till
exempel Ansoff, 1965; Andrews, 1971; samt Vancil & Lorange, 1975). Med
denna utgångspunkt antas strategisk ledning och förändring således vara
en rationell och instrumentell aktivitet som är förbehållen företags
ledningen. Strategin planeras fram efter noggrann analys och tolkning
och efter systematiska försök till förutsägelser om omvärlden och dess
förändringar. Här förutsätts det med andra ord att det finns en tydlig och
klar bild av företagets framtida utveckling.

Parallellt med detta synsätt har det - framför allt under de två senaste
decennierna - växt fram ett konkurrerande perspektiv på strategiskt
arbete. Där betonas såväl organisationens reaktioner på förändrade
omvärldsbetingelser som att ursprungliga framtidsplaner successivt
ändras under tidens gång. I detta synsätt blir företagsledningens uppgift
att försöka styra själva den strategiska processen, eftersom strategierna
formas i ett förlopp där gränserna mellan analys, planering och genom
förande är oklara (se exempelvis Quinn, 1980; Mintzberg & Waters, 1985).
Företagsstrategi ses därför som en ständigt pågående process där
strategier formas och omformas genom de handlingar som utförs i
organisationen.

Det analytiska synsättet bygger i sin renodlade form på starka
antaganden om tillgång till information, om möjligheter till förutsägelser
av framtida förlopp och konsekvenser av handlingsalternativ, frånvaro av
politiska inslag i beslutsprocessen, etc. Det mer processuellt orienterade
perspektivet har under 1980-talet fått stor uppmärksamhet via de många
studier som gjorts inom ramen för denna forskningstradition. Dessa har
pekat på att det man vanligtvis kallar strategier snarare representerar
uttolkningar av mönster i en organisations beslutsfattande och
handlingar. Studier av bland annat Mintzberg (1973b, 1978), Mintzberg et
al (1976) och Mintzberg & Waters (1985) antyder att det förekommer såväl
avsiktliga som framväxande strategier, där de sistnämnda alltså
ursprungligen var oavsiktliga.

Något som talar för processynen är idag att många organisationer verkar i
så starkt föränderliga och svårtolkade miljöer att strategisk planering inte
kan fungera som den rationella och logiska aktivitet som förespråkas i det
mer analytiska perspektivet. Det tunga förändringstryck som möter
dagens organisationer har inte bara språngvisa inslag utan innehåller
även mer genomgripande och kvalitativa förändringar såsom
informationsteknologins framväxt och påverkan på utvecklingen inom
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exempelvis massmedia och finansiella tjänster. De förändrade
omvärldskraven och karaktären på förändringarna har medfört att
inslagen av planering i strategiskt lednings- och förändringsarbete har
trätt tillbaka till förmån för strategisk ledning där hanterandet av själva
den strategiska processen kommit i fokus.

Delvis som en följd av att det anses ha blivit allt svårare för företags
ledningar att bilda sig en uppfattning om omgivningen och tolka dess
förändringar har det under senare år växt fram ytterligare synsätt på
strategi och strategisk företagsledning. Enligt en mer tolkande ansats går
det inte att fullt uppfatta omgivningen via människors begränsade
kapacitet att bearbeta information. Snarare produceras omgivningen via
individers föreställningar. Omgivningen uppträder därmed som en social
konstruktion och dess beskaffenhet beror på de antaganden och före
ställningar vilka individerna baserar sitt tänkande och handlande på. En
tolkande ansats på strategiskt lednings- och förändringsarbete utgår
således ifrån att den fulla betydelsen av organisatoriska skeenden inte är
fullt given a priori i dessa utan att betyd~lsenäven är resultatet av
tolkning. Mycket i organisationens omvärld och i dess agerande är oklart
och förvirrande för individerna och ledningens primära uppgift blir
därmed att reducera denna osäkerhet.

Företrädare för denna tanketradition (se exempelvis Pfeffer, 1981b;
Smircich & Stubbart, 1985) hävdar sålunda att företagsledningens arbete
och uppgift inriktas mot att erbjuda förklaringar, rationaliseringar och
legitimering av de handlingar som vidtas i organisationen. Eftersom det
enligt detta socialkonstruktivistiska perspektiv förefaller finnas ett
utrymme för företagsledningen att påverka tolkningsprocessen blir
kommunikation (av bland annat händelsers betydelser) en viktig del av
ledningsprocessen. Detta ligger väl i linje med det tidigare beskrivna
processuella perspektivet på strategi och strategiarbete där hanterandet av
den strategiska processen kommer i förgrunden. Även här blir kommuni
kationen mellan ledningen och andra nivåer i organisationen av vikt för
att skapa en gemensam omvärldsuppfattning kring strategi och
verksamhetsutveckling. Detta gäller inte minst i situationer som rymmer
stor osäkerhet och där utrymmet för tolkning blir omfattande.

Ett av huvudresultaten i mina förstudier7 var att de hierarkiska nivåerna
i organisationen problematiserade den strategiska förändringsprocessen.
Detta hängde delvis samman med att det strategiska förändringsarbetet
präglades av såväl ett analytiskt som ett processuellt perspektiv.
Kommunikationen av den framtida strategin kännetecknades av vissa

7 Åkesson (1987, 1988)
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oklarheter och motsägelser vilket gav utrymme för tolkning. En
problematik rörande de olika hierarkiska nivåerna i organisationerna, dvs
en nivåproblematik, tycktes finnas inbyggd i den strategiska förändrings
processen. En central hypotes var att sättet att organisera verksamheten
kunde förklara utfallet av den strategiska förändringsprocessen. På detta
följde att en viktig utgångspunkt för den fortsatta forskningen gällde
frågan om på vilket sätt eller i vilken utsträckning som organisations
strukturen kunde förklara, eller möjligen belysa, spridningen av
strategiska ideer och därmed framväxten av strategiska förändringar.
Bakom detta ligger ett antagande om att strukturen fyller några viktiga
funktioner vilka bidrar till att åstadkomma koordinerad, dvs organiserad,
handling (Sjöstrand, 1987, s 153 ff). Strukturen utövar därmed ett viktigt
inflytande över kommunikationen i organisationen.

Empiriska studier av bland annat Lorange (1980), Spångberg (1982),
Burgelman (1983a, 1983b), Burgelman & Sayles (1986) och Normark
(1994) pekar på komplexiteten hos, men också nödvändigheten av,
interaktionen mellan de hierarkiska nivåerna i det strategiska lednings
och förändringsarbetet. Forskningen på området lyfter framför allt fram
nyckelaktörers betydelse för informationsflödet och spridningsprocessen.

Sammanfattningsvis menar jag, förefaller vi att befinna oss i ett
paradigmskifte där man upplever en "meta!örändring" i synen på
centrala delar av företagsledande. Formerna för strategiarbetet omprövas
och ledningens roll och funktion i denna process står i centrum. Det
handlar inte bara om ett trendbrott i den "teoretiska skolan" mot en mer
processuell och tolkande hållning utan också om resultatet av
förändringar i företags omgivningar och inom näringslivet där praktiken i
form av snabb omvärldsförändring ställer nya krav. Förmåga till
nytänkande inom området strategisk ledning och förändring blir därmed
väsentlig. Möjligheten att reducera eller på andra sätt bemästra den
strategiska osäkerheten kommer i blickfånget. Följaktligen är det ledning
av strategisk förändring med syfte att ytterst åstadkomma handling och
agerande som utgör huvudfokus i det föreliggande arbetet. Inom ramen
för problemområdet ryms då även vissa speciella delar av denna
ledningsuppgift såsom kommunikation och reduktion av osäkerhet
inklusive hanterandet av det jag valt att kalla "nivåproblematiken", dvs
strukturens betydelse för utfallet av den strategiska förändringsprocessen.

Resonemanget ovan leder över till huvudproblemställningen för mitt
arbete, nämligen hur företagsledningar kan bemästra snabba
omvandlingsprocesser och göra dem hanterbara. Som vi redan
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konstaterat ingick arbete med strategiska frågor i de förväntningar som
finns på företagsledare och företagsledningar. Genom strategiarbetet
demonstreras förutseende och konsekvens. Att arbeta långsiktigt anses i
allmänhet vara något eftersträvansvärt och därmed kan företags
ledningen nå legitimtet och fortsatt stöd för sin verksamhet (Gustafsson,
1988, s 67 ff). Ett annat sätt på vilket en företagsledning kan nå stöd är
demonstration av handlingskraft. En vanlig föreställning om företag är
också att de uppfattas som rent instrumentella konstruktioner och
handlandet i sig blir därför det sätt genom vilken en ledning söker
legitimitet. De pågående aktiviteterna signalerar en duglighet i sättet att
leda och utveckla företaget (Gustafsson, ibid). Jag antar här - i linje med
Karlsson (1991, s 67 ff) - att en företagslednings handlingsutrymme under
strategiska förändringar sammanhänger med den legitimitet som åtnjuts
hos eller tillskrivs den av de mest betydelsefulla intressenterna.
Legitimiteten blir här en resurs för att handla och i förlängningen för att
öka förutsättningarna för att med framgång driva det strategiska
förändringsarbetet.

Givet att det finns vissa föreställningar om företagsledning där det ingår
starka förväntningar på ett handlingskraftigt strategiskt ledarskap, hur
hanterar företagsledningar och företagsledare situationer av omfattande
turbulens där inte bara förändringstakten har ökat utan där också
karaktären hos förändringarna skiljer sig från vad de tidigare har
upplevt? Hur kan en sådan situation bemästras där det rimligen inte går
att trovärdigt formulera det vi vanligen förknippar med företagsstrategier?
Vad blir konsekvensen av förändringar av denna kaliber för
kommunikation och förankring ute i organisationen när verksamheten
samtidigt på ett eller annat sätt trots allt måste fortgå och där det inte går
att ta "time out" utan att organisationen förlorar stöd och legitimitet i
omgivningen och hos sina intressenter? Här menar jag att det finns ett
behov av studier och att nya erfarenheter kan generera en mer förfinad och
nyanserad bild av företagsledande. Vår kunskap kan på detta sätt öka
inom området strategisk företagsledning.

1.2 Livsmedelsindustrin

Den svenska livsmedelsindustrin kom att visa sig vara ett lämpligt
undersökningsobjekt givet det intresse jag hade för forskningsområdet
strategiskt lednings- och förändringsarbete. Inom den svenska
livsmedelsindustrin inträffade stora och snabba förändringar i omvärlden
under slutet av 1980-talet. Dessa förändrade på ett fundamentalt sätt
konkurrenssituationen och spelreglerna på marknaden. Omvärlds-
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förändringarna hade främst sin grund i en rad politiska beslut som gällde
avreglering av branschen. Med denna bakgrundsinformation beslöt jag
mig för att undersöka möjligheten att närmare studera något eller några
företag inom livsmedelsbranschen. Först ska här emellertid ges en
orientering om och en bakgrund till de i flera avseenden dramatiska
förändringsprocesser som kom att påverka den strategiska situationen i
branschen.

1.2.1 Omfattande förändringsprocesser i slutet av 1980-talet8

Sedan 1930-talet hade stora delar av den svenska livsmedelssektorn9

varit omgärdad aven rad institutionella ramar där statsmakterna
reglerade marknadssidan. Detta hade långtgående konsekvenser för
produktionsförutsättningarna eftersom avsättningen för flertalet
jordbruksrelaterade produkter var garanterad genom stöd från staten i
form av i förväg fastställda inlösenpriser, exportstöd, lagringsbidrag, mm.
Konkurrenssituationen var också starkt påverkad av det gränsskydd i
form av tullar eller kvoter som införts till skydd för den inhemska
produktionen och livsmedelsförsörjningen. Regleringarna hade haft både
samhällsekonomiska och försvarsstrategiska motiv när de en gång
infördes. Efter 1920-talets stora prisvariationer på jordbruksprodukter
kom statens roll och uppmärksamhet att riktas mot att skapa en rimlig
ekonomisk situation för den stora andel av befolkningen som då var
verksam inom jordbruket. Samtidigt fanns det kvar ett starkt önskemål
från statsmakterna om ett oberoende av utlandet och därför tillkom målet
om säkring aven tillräckligt omfattande inhemsk livsmedelsproduktion i
händelse av internationella oroligheter.

Regleringarna med bland annat exportstöd och gränsskydd innebar att ett
volymtänkande hade utvecklats och kom att dominera produktionsledet
av branschen. Regleringarna medförde även att marknadsorientering
saknades eller var bristfällig på många områden, vilket motverkade
strukturrationaliseringar. I stället kom branschutvecklingen att till stor del
bestämmas av de jordbruksavtal vilka företrädare för branschen och
konsumenterna med flera slöt med staten. Jordbruksavtalen varade i

8 Den historiska branschutvecklingen återges mer utförligt i kapitel 4 nedan.

9 Vad livsmedelssektorn ska anses omfatta är inte trivialt att bestämma vilket kan
illustreras av följande citat från SPK 1991:1, s 33: "Livsmedel är inte ett entydigt begrepp,
utan definieras pd olika sätt i olika sammanhang, bland annat i livsmedelslagen, statens
jordbruksnämnds (jN) konsumtionsstatistik, statistiska centralbyrdns (SCB) industristatistik
och SCBs konsumentprisindex (KPI). I offentlig statistik har därf6r livsmedelsomrddet olika
omfattning beroende pd källa."
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allmänhet i fem år och innehöll bland annat ersättningsnivåer till
producenterna för deras produkter varför marknadsprisbildning
saknades för många livsmedel. De administrativt satta priserna innebar
att staten stod för marknadsrisken med följd att kostnaden för
jorclbruksstöd och livsmedelssubventioner - som infördes under 1970
talet - kom att bli allt högre.

Det var delvis som en reaktion mot de allt högre kostnaderna för staten
och konsumenterna - men också som ett resultat av debatten om miljön
och livsmedlens kvalite - och även på grund av medvetenheten om den
statsfinansiella situationen som en grogrund uppstod för att ifrågasätta
och intensivt diskutera systemet med regleringar av livsmedelssektorn i
allmänhet och av jordbruksprodukterna i synnerhet. Under 1980-talet
växte det fram en förändrad syn på näringen där en viktig ambition var
att effektivisera branschen genom att göra den mer marknadsanpassad.

Den internationella utvecklingen inom bland annat det allmänna tull
och handelsavtalet (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) och den
Europeiska Gemenskapen (EG) gav också stöd för den nya inriktningen
för livsmedelspolitiken. De nya politiska signalerna om en förändrad
nationell och internationell konkurrensbild under slutet av 1980-talet var
därför även ett led i den påbörjade harmoniseringen av svensk
livsmedelspolitik med EG och i vad man från politiskt håll trodde skulle
bli följden av ett närmare och fastare strukturerat samarbete i ett
europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (European Economic Space, EES)
mellan länderna i European Free Trade Association (EFTA, där Sverige
ingick) och de tolv medlemsländerna i EG.

På grund av det nära och starka beroendet som utvecklats till stats
makterna under mer än fem decennier hade framför allt primärledet i
livsmedelssektorn, dvs råvaruproduktionen, dominerats aven tydlig
politisk styrning. Denna styrning hade också satt sina spår i hur affärs
utvecklingsarbetet bedrevs och organiserades i de olika branscherna.
Samtidigt som de statliga regleringarna infördes i början av 1930-talet
organiserades en stor del av primärledet i svensk livsmedelsproduktion i
kooperativ form1o. Den federativa formen11 blev ett vanligt sätt att
organisera de olika företagen inom en bransch i syfte att bland annat öka
förhandlingsstyrkan inför jordbruksavtalen. Hos de enskilda företagen
blev uppmärksamhetsfokus av naturliga skäl riktat mot de federativa

10 Kapitel 4 nedan beskriver denna händelseutveckling närmare.

11 Se Swartz (1994) för en genomgång av federationsbegreppet ur ett lednings- och

organisationsteoretiskt perspektiv.
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organen, dvs i allmänhet branschföreningen, och mot de politiska
institutionerna såsom jordbruksdepartementet, Statens jordbruksnämnd
(numera Jordbruksverket) och dem närstående myndigheter.

Att påverka, tolka och förutse nya signaler och spelregler på den politiska
spelplanen hade hög prioritet. Produktionsfrågor dominerade medan
marknadssidan och den yttre effektiviteten kom i andra rummet. Vem
som var det enskilda företagets kund och därmed den aktör mot vilken
företaget skulle orientera sig var inte självklart? Var det ägarna, dvs i
föreningarnas fall leverantörerna och tillika medlemmarna, eller slut
konsumenterna av de förädlade produkterna eller rent av ledamöterna av
Sveriges Riksdag - där de för branschen och företaget i många fall
relevanta spelreglerna fastlades - som var kunden? Svaret på denna fråga
var inte entydigt bland aktörerna i branschen.

De nya signalerna från statsmakterna innebar, om de skulle förverkligas,
radikalt förändrade marknadsförutsättningar. De historiskt utvecklade
institutionella ramarna för sektorn skulle då i grunden behöva omprövas.
Därmed ifrågasattes den dåvarande branschlogiken och de mest
fundamentala spelreglerna som varit grundvalen i sektorn sedan mer än
ett halvsekel. Följden blev att de dittills rådande föreställningarna kring
verksamheten och dess villkor i viss mån kollapsade. De förändrade
verksamhetsförutsättningarna skapade ett behov av nytänkande kring
branschlogiken där affärsstrategierna kom i förgrunden. Den stora
osäkerheten kretsade framför allt kring de förändrade marknads
förutsättningarna och den framtida konkurrensbilden. Till detta hörde
även de frågetecl<en som fanns rörande utvecklingen inom branschen och
hur den skulle komma att organiseras och struktureras i framtiden.

Att den dramatiska utvecklingen inom livsmedelsindustrin i allmänhet
och inom området för jordbrukprodukter i synnerhet kom att röna så stor
uppmärksamhet kan troligen tillskrivas den debatt som sedan mitten av
1980-talet pågick i massmedia rörande prisnivån för svenska livsmedel
men också den allt mer ifrågasatta kvaliten hos produkterna. Visserligen
var livsmedelssektorn inte längre lika omfattande som under 1930-talet12

då de statliga regleringarna infördes, men likafullt utgör den fortfarande
en högst betydelsefull del av näringslivet i landet13. En beräkning från

12 År 1930 sysselsatte enbart jordbruk och skogsskötsel 936.000 personer vilket motsvarade
närmare 30 procent av den förvärvsarbetande befolkningen (Ds 1989:63, s 10).

13 Inom livsmedelsindustrin arbetade 1993 över 60.000 anställda vilket motsvarade cirka 8
procent av de anställda i tillverkningsindustrin (SOU 1994:119, s 123). Förädlingsvärdet inom
livsmedelsindustrin (exklusive drycker) uppgick under 1988 till cirka 20 miljarder kronor (SPK
1991:1, s 34).
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1984 gjorde gällande att om hela livsmedelskedjan inkluderades så var
nästan en halv miljon människor sysselsatta i denna inom landet
(Lindström, 1984, s 155). Till detta kan läggas att livsmedel tar i anspråk
en betydande andel14 av hushållens disponibla inkomster och att
allmänheten kommer i kontakt med produkterna dagligen. Att livsmedel
berör oss alla ger med andra ord god grogrund för allehanda synpunkter
och ökar debattlustan.

Sammanfattningsvis fanns det därmed ett flertal faktorer som bidrog till
en utbredd osäkerhet om de framtida förutsättningarna i branschen.
Förändringarna berörde inte bara de företag och föreningar som var
verksamma inom branschen utan kom även att få mycket svårförut
sägbara konsekvenser för de enskilda primärproducenterna. Situationen
komplicerades ytterligare av att det handlade om färskvaror med
produktion av i vissa fall levande råvara och att utrymmet därmed var
begränsat för lagring och hållbarhet i syfte att få "betänketid". Med andra
ord har vi att göra med en bransch som är mycket känslig för
verksamhetsstörningar och där långsiktighet blir en naturlig del i
föreställningsramen kring produktionen. Härmed har vi kommit in på de
två företag som så småningom kom att bli föremål för studium inom
ramen för denna avhandling.

1.3 Den producentkooperativa verksamhetsformen
de två studerade företagen

Att livsmedelsindustrin visade sig utgöra en lämplig bransch att närmare
studera innebar att en första inringning av tänkbara undersökningsobjekt
kunde göras. Inom denna industri finns många sektorer och grenar där
jag så småningom kom att närmare intressera mig för den del som brukar
benämnas slakt och kött. I kapitel 2 och avsnitt 2.3.2 redogörs mer
detaljerat för urvalsförfarandet och tillvägagångssättet i studien varför jag
här endast berör detta förfarande helt kort. För det första hade jag genom
de förstudier15 jag gjorde inom Föreningsbanken respektive Arla kommit
i kontakt med den kooperativa verksamhetsformen där det empiriska
arbetet gav mig värdefulla erfarenheter om denna associationsforms
särpräglade kännetecken och speciella ledningslogik. Detta gällde då inte
minst i Arla-fallet som berörde livsmedel och där jag fick en påtaglig
illustration av relationen mellan medlem/ ägare och den

14 Under 1989 utgjorde denna andel 16 procent. Samma år uppgick livsmedelskonsumtionen till
drygt 90 miljarder kronor i landet varav 21 procent gick till kött och köttprodukter
(uppgifterna kommer från "Kött 1989", sammanställd av Slakteriförbundet).

15 Åkesson (1987, 1988)
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personassociation - i form aven producentkooperativ förening - som
vederbörande äger och tillika är medlem i. Förstudierna kom också att
orientera mig mot det allmänna forskningsområdet, vilket kan sägas
omfatta ledning av strategiska förändringsprocesser.

Förhållandet mellan den enskilde ägaren och föreningen i kooperativa
verksamhet är komplext och inbegriper flera dimensioner och aspekter.
Detta faller tillbaka på att flera rationaliteter ska samexistera i denna
associationsform. Nilsson (1991), Normark (1994) och Swartz (1994)
representerar några forskare som närmare har studerat denna form för
huvudmannaskap. Grundläggande för dessa organisationer är att deras
intressentbild i vissa avseenden är mer sammansatt och komplex än för
exempelvis det kapitalassociativa företaget. I fallet med det
producentkooperativa företaget uppträder således medlemmen dels som
ägare till företaget, dvs föreningen, dels som leverantör av produkter och
insatsvaror till vanligtvis någon form av förädling.

I sin roll som producent uppträder medlemmen som leverantör av
(rå)varor för vilka han eller hon naturligtvis önskar ett maximalt
(avräknings)pris. Då det kooperativa företaget är medlemmens "förlängda
arm" är det inte fråga om en en ren bytesrelationen mellan köpare och
säljare (Nilsson, 1991, s 29). Snarare kan man se det som att företaget
förser sina medlemmar med en sorts "försäljningstjänst". Företaget samlar
in producenternas varor och vidareavyttrar dem i någon form.
Medlemmarna överlåter alltså en arbetsuppgift och företaget kan uppnå
stordriftsfördelar som den enskilde medlemmen inte skulle kunna inom
ramen för sin egen verksamhet (Nilsson, ibid). I sin egenskap av ägare
utövar medlemmen ett inflytande över föreningens verksamhet. Dessa
förhållanden har fått Normark (1994) att tala om det "medlemsägda
företaget". Ett av dess mest påtagliga kännetecken är just medlemmarnas
olika intressen. Figuren nedan som är hämtad ur Normark & Swartz
(1991) pekar just på att det finns ett nyttjarintresse hos medlemmarna
men också att dessa agerar som kapitalägare med krav på inflytande över
verksamhetens framtida utveckling och inriktning.
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Ekonomisk förening
Kooperativt företag

Prisnivån
Köp /
Leverans

Självfinansiering /
vinst återinvesteras

IÄgarintresse i iLångsiktigt intresse IiAvnämarintresse

Figur 1.1 Ekonomiska intressen och samband i en ekonomisk förening
(Källa: Normark & Swartz, 1991, s 16)

Normark (1994) diskuterar även ett tredje och mer långsiktigt intresse i det
medlemsägda företaget. Detta utgörs aven strävan att branschen
utvecklas i en gynnsam riktning och då inte enbart för de nuvarande
medlemmarnas bästa utan även med den framtida basen av medlemmar
i åtanke. Med andra ord inriktas detta intresse mot att värna om de
framtida möjligheterna för den ekonomiska föreningen att verka just som
en personassociation.

De olika intressen som finns hos huvudmännen bidrar därmed till
komplexiteten i det medlemsägda företagets verksamhet och målbild.
Företagets konstitutionella uppdrag blir att sträva efter flera målsättningar
där de nyttjarorienterade och medlemskårsorienterade målen är över
ordnade de kapitalägarorienterade (Normark, 1994, s 43). Detta påverkar
också relationen mellan ägare och exekutiv (ledning) vilken inte kan
reduceras till att enbart behandla ekonomiska effektivitetskriterier. Det
medlemsägda företagets särdrag irLbegriper därför en mer komplex
ledningslogik där intressentrelationerna till ägare / medlemmar och tillika
producenter/leverantörer står i förgrunden. Jag utvecklar därför kortfattat
denna ledningslogik nedan.
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1.3.1 Underliggande rationaliteter i det medlemsägda företaget

Bakom nyttjarintresset finns en kalkylrationalitet (Sjöstrand, 1985, s 62 ff,
1987, s 23 ff, 1993, s 61 ff, 1993b, 1997, s 22 ff) hos medlemmarna. De
ekonomiska villkoren har stor betydelse för många medlemmars
engagemang i företaget då de i sin roll som leverantör i allmänhet har sin
enda, eller i varje fall huvudsakliga, kund i den producentkooperativa
föreningen, dvs i det av medlemmarna ägda företaget. Det finns därför en
nära koppling mellan föreningens och de enskilda medlemmarnas
ekonomi. För de medlemmar som är heltidssysselsatta i jordbruks
näringen är denna koppling ytterst påtaglig och föreningens långsiktiga
överlevnad av vitalt intresse. Det finns dock grupper av medlemmar vilka
inte bedriver jordbruksverksamhet av sådan omfattning att deras utkomst
i form av avräkningspriser från föreningen är avgörande för deras
överlevnad. Här är inte det ekonomiska kalkylmotivet lika påtagligt utan
det engagemang från medlemmarna som då finns har mer idebaserade
motiv. Oaktat dessa skillnader i ägarnas motiv finns det starka
bindningar och ekonomiska beroenden mellan föreningen och dess
medlemmar. Medlemskapet/ ägarrollen är inte - som i fallet med
kapitalassociationer - utbytbart utan kopplat till personen.

De idebaserade motiven inom ramen för nyt~arrollen handlar om vissa
grundläggande värderingar vilka syftar till att föreningens inriktning och
utveckling ska gagna medlemmarna i andra avseenden än vad som ryms
inom kalkylmotivet. Bland de idebaserade motiven förekommer således
solidaritetstanken, dvs att alla medlemmar ska vara berättigade till
samma villkor oavsett hur (ekonomiskt) lönsamma dessa är för företaget,
liksom det demokratiska inflytandet över verksamheten. Dessa
kooperativa värden (Nilsson, 1991, s 90 ff) kommer i allmänhet till uttryck
i den enskilda föreningens kooperativa principer och grundsatser.
Grundsatserna är därför återspeglingar av organisationens omvärld i tid
och rum.

Att integrera och balansera de idebaserade och de ekonomiska
målsättningarna tttgör något aven nyckeluppgift för ledningen i det
medlemsägda företaget. För det första kräver medlemmarna som ägare
och leverantörer till föreningen en effektiv drift av verksamheten med ett
ekonomiskt effektivt utbyte i form av utdelning av eventuellt överskott
(efterlikvider och/eller återbäring). För det andra finns det ett kapital
ägarintresse vilket är inriktat på att medlemmen ska erhålla avkastning i
någon form på sitt insatskapital. För det tredje finns det de mer idemässigt
orienterade intressena vilka inte alltid självklart är helt förenliga med de
rent kalkylmässiga motiven. Till detta kan föras de mer långsiktiga
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målsättningar som finns rörande den nuvarande och framtida medlems
kårens intressen, såsom inflytande över branschstrukturens ut\reckling
men också att föreningen som sådan överlever för att säkerställa det
lokala inflytandet. Dessa målsättningar om bevarandet av den egna

. föreningens självständighet och identitet rymmer därför inte sällan
emotionella inslag.

Sammanfattningsvis föreligger det därför såväl ekonomiska som
idebaserade rationaliteter (Sjöstrand, ibid) bakom medlemmarnas vilja att
verka i det medlemsägda företaget. Företagsledningen i de medlemsägda
företagen har därför att ta hänsyn till att ägarna också är nytljare. En
affärsutveckling som enbart fokuserar på ekonomiskt lönsamma
verksamheter riskerar att utarma företagets medlemskoppling och
därmed något av kärnan i denna associationsform. Om affärs
utvecklingen i stället tenderar att i alltför hög grad fokusera på de
idebaserade målen riskerar verksamheten att bli olönsam vilket
naturligtvis äventyrar dess överlevnad på sikt.

Företagsledandet i medlemsägda företag inbegriper därför delvis andra
överväganden än de i kapitalassociationer. Att hantera denna balans och
göra avvägningar mellan såväl olika intressen från medlemmar / ägare
som mellan olika grupper inom dessa utgör något av essensen eller
kärnan i ledandet av det medlemsägda företaget. Den demokratiska
strukturen - med en "medlemsorganisation" vilken är skild från affärs
organisationen16 - säkerställer ett väsentligt och lokalt inflytande över
verksarrmeten från ägarnas sida. Samtidigt är det inte ovanligt att många
ägare blir involverade i beslutsprocessen vilket ökar dess komplexitet.

Ägarinflytandet garanterar också en kontinuitet eftersom så kallade
"fientliga uppkÖp"17 ej kan bli aktuella tack vare det spridda ägandet där
inflytandet är kopplat till person och inte till kapital. Det kooperativa
företagets särdrag inkluderar därför underliggande rationaliteter
(Sjöstrand, ibid; Nilsson, 1991; Normark, 1994) vilka exekutiven, dvs
företagsledningen med VD i spetsen, måste förstå. Jämfört med
kapitalassociationen får därför inte företagsledningen något "automatiskt"
mandat att företräda föreningen utan detta måste förljänas (Swartz, 1994,
s 253 ff) genom att i handlingar och ord skapa ett förtroende från
ägarna/medlemmarna. Av detta följer att relationen mellan

16 Vad gäller de nu studerade företagen beskrivs deras "medlemsorganisation" mer utförligt i
avsnitt 5.1.2 respektive 5.2.3.

17 Jämför Ericsons (1991) studie av ett fientligt uppköpserbjudande i en kapitalassociation

(den så kallade "Iggesundsaffären").
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ägare / medlem och ledning / exekutiv blir något av nyckeln till framgång i
den nödvändiga avvägningen av intressenternas olika intressen.

1.3.2 Slakteri och kött - en slutlig bestämning av studiens empiriska
hemvist

Ovan framgick att den bransch som kom att bli föremål för studium inom
ramen för· denna avhandling utsattes för dramatiska
omvärldsförändringar under slutet av 1980-talet. Flera faktorer
däribland den internationella utvecklingen - bidrog till en utbredd
osäkerhet om de framtida verksamhetsvillkoren för de delar av
livsmedelsindustrin som fokuserade på primärproduktion, dvs de tidiga
leden av livsmedelskedjan, och då i synnerhet för de företag som var
verksamma inom jordbruksnäringen.

Jag beslöt mig för att närmare studera den del av livsmedelsbranschen
som bedrev verksamhet inom områdena slakt och kött. Att valet slutligeIl
föll på två företag inom lantbrukskooperationen kändes naturligt då jag
erhållit värdefulla erfarenheter från en av mina förstudier (jämför ovan).
Ett andra skäl var att denna bransch dominerades av den lantbruks
kooperativt ägda föreningsrörelsen vilken var samlad i Sveriges
Slakteriförbund. Under detta federativa organ samlades den bondeägda
slakten i nio regionala kooperativa föreningar. Dessa medlemsägda
företag - för att använda Normarks (1994) terminologi - svarade under
1989 för 79 procent av den svenska slaktvolymen18. Att fokusera på
denna dominerande och sedan länge etablerade branschaktör var således
ganska rimligt. Lantbrukskooperationen var dessutom den största
ägargruppen och svarade för närmare 45 procent av det totala saluvärdet
inom hela livsmedelsindustrin19.

Kapitel 2 redogör mer detaljerat för urvalsförfarandet och i kapitel 5
presenteras de två undersökta företagen; slakteriföreningarna Skanek och
Kristianstad-Blekinge Slakteriförening (KBS) närmare med bakgrund,
framväxt och verksamhet. Här ska helt kort nämnas att de två
föreningarna vid utgången av 1989 hade cirka 10.200 (respektive 4.400)
medlemmar, omsatte nära 3,0 (1,2) miljarder och hade knappt 800 (400)
anställda. Föreningarnas verksamhet var fokuserade till Malmöhus län
respektive (dåvarande) Kristianstads och Blekinge län.

18 Slakteriförbundets årsredovisning 1989, s 11

19 SPK 1991:1, s 11
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Med valet av två kooperativa aktörer inom slakteribranschen som
huvudfokus i denna studie - och där denna bransch var stadd i
omfattande och genomgripande förändringar - kan följande
konstaterande göras. Utvecklingen på de internationella marknaderna
och de förändrade institutionella förutsättningarna för branschen i form
av ett politiskt regelverk utgjorde två huvudkällor till den mycket stora
osäkerhet som präglade verksamheten i de båda aktuella slakteri
föreningarna. De drastiskt förändrade konkurrensförutsättningarna
upplevdes av många i branschen som så hotande att de mycket väl skulle
kunna äventyra företagens överlevnad på sikt. För de producent
kooperativa företagen inom slakteribranschen stod därför mycket spel.
Med strukturella förändringar hotades de enskilda slakteriföreningarnas
existens och därmed deras identitet för de aktuella ägarna/medlemmarna
/leverantörerna. Den nära kopplingen och det ömsesidiga beroendet
mellan den enskilda slakteriföreningen och dess ägare (jämför ovan)
gällde i synnerhet på det ekonomiska området. Med andra ord var det
mycket som stod på spel i den turbulenta situation som uppstått i
branschen.

Det fanns goda skäl att tro att de aktuella förändringsprocesserna - och
det strategiska läge som därmed uppkommit - skulle ställa speciella krav
på ledningarnas sätt att hantera relationen till den aktuella
intressentgruppen, dvs ägarna, medlemmarna och leverantörerna. Med
de medlemsägda företagens multirationella och komplexa målbild skulle
ledningsuppgiften ställa utomordentligt höga krav på de involverade
individerna. Det förefaller därför vara ytterst relevant att närmare
intressera sig för denna ledningsproblematik under dessa förhållanden av
genomgripande strategiska förändringar. Det är också denna
ledningsproblematik som står i fokus i det föreliggande forskningsarbetet.

1.4 Teoretisk och empirisk motivering

Bakgrundsbeskrivningen ovan ger vid handen att denna studie handlar
om en större omvandlingsprocess i en bransch med sin speciella
verksamhetslogik. I fokus för studien ligger ledningens och ledarens
uppgift och funktion i förändringsarbetet. Vad blir konsekvenserna för
ledningens förändringsarbete av de "metaförändringar" och den
branschlogik som vi här har att göra med givet de föreställningar och
förväntningar som förefaller vara för handen beträffande företags
ledningar och deras arbete? Finns det ett handlingsutrymme för
ledningen och ryms detta i så fall inom ramen för de föreställningar vi har
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beträffande ledningen av företag och vad vi tror oss veta om förändrings
och strategiarbete? Går det att handla rationellt givet den situation
ledningen hade att hantera med i många stycken radikalt nya premisser
och där "omvärldschocker" skulle komma att medföra att den dittills
rådande branschlogiken i viss mån kollapsade? Måhända finns det ett
behov av att förändra och ompröva våra föreställningar rörande dessa för
företagande mycket centrala frågeställningar.

Till detta kommer så det medlemsägda företagets särdrag där sam
existensen av ett ägar- och nyttjarintresse bidrar till komplexiteten i
relationen mellan ledning och ägare. Detta ställer i sin tur krav på - och
gör det intressant att närmare studera - det "samtal" som ingår i denna
relation. Vad händer i detta "samtal" eller "spel" mellan ledningen och
ägare då den producentkooperativa föreningen utsätts för starka
omvärldsförändringar och då ledningens strategiska förändringsarbete
präglas av stor osäkerhet? Med dessa frågor från problemområdet som
utgångspunkt - och med ett försök att tydliggöra dem via de empiriska
exemplen - är det snart dags att närmare konkretisera studiens syften och
forskningsfrågor .

Först är det emellertid nödvändigt att göra en ytterligare precisering
beträffande studiens utgångspunkter och fokus. Jag har ovan i den
empiriska argumentationen för studien lyft fram ledningens relation till
organisationens huvudintressenter såsom väsentlig för att förstå den
komplexa ledningslogiken i fallet med det producentkooperativa
företaget. Jag vill här understryka att denna studie har ett tydligt och
utpräglat ledningsfokus varför de frågeställningar som uppkommer
kommer att betraktas och prövas med denna utgångspunkt. Detta betyder
att mitt intresse ligger på hur exekutivet - dvs ledningen förkroppsligad i
VD och ledningsgrupp - och ägarna, vilka är medlemmar representerade
i styrelsen, hanterar den strategiska ledningsuppgiften givet de
aktualiserade förändringsprocesserna. Som en central del i denna uppgift
ingår då naturligtvis kopplingen och relationen till
ägare/medlemmar /leverantörer. Jag kommer dock inte att ha ett
medlemsfokus här utan väljer att närmare undersöka de studerade
problemställningarna från ett ledningsperspektiv. I de fall
medlemsperspektivet berörs kommer det endast att handla om
illustrationer för att åskådliggöra en frågeställning. Jag återkommer
nedan till denna - i såväl teoretiska som empiriska termer - viktiga
avgränsning. En återkoppling med implikationer inför tänkbara framtida
forskningsuppslag återfinns i avhandlingens avslutande kapitel.

1.5 Konkretisering av syften och forskningsfrågor
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Kartläggningen av problemområdet och inventeringen av kunskapsläget
inom detta har givit upphov till flera frågeställningar inom området
strategisk ledning och förändring. Det borde därför på goda grunder
kunna.hävdas att det finns ett behov av fördjupad kunskap inom dessa
delar av det lednings- och organisationsteoretiska området. Redogörelsen
ovan pekade särskilt ut ledningens roll och funktion i situationer av
betydande strategisk osäkerhet som kritisk. Här finns det en
kunskapslucka att fylla.

Avhandlingens syften och forskningsfrågor kan empiriskt sägas behandla
verksamhetsledning under förhållanden av betydande strategisk
osäkerhet där man snarast har att göra med olika slags "omvärlds
chocker" och deras implikationer på förutsättningarna för att med
framgång kunna fullgöra ledningsuppgiften. Empiriskt står vi således
inför radikalt nya utmaningar där digniteten hos förändringarna i
bransch- och verksamhetsförutsättningar ställer företagsledningar inför
situationer i vilka tidigare kunskap och erfarenhet inte alltid räcker till
utan motiverar ett behov aven ny och kompletterande "verktygslåda". Inte
minst gäller detta i verksamheter vilka drivs i en kooperativ associations
form och där karaktären i relationerna mellan ledning och ägare /
medlemmar / nyt~are är särpräglad och komplex.

Med denna konkretisering är vi mogna att formulera denna studies två
syften där det första är deskriptivt medan det andra är mer analytiskt och
teoriutvecklande till sin natur:

Det första syftet innebär att

utifrån ett ledningsperspektiv undersöka vad som utmärker situationer och
förhållanden av extrem strategisk fårändring och osäkerhet. Detta avser jag
göra genom att empiriskt beskriva ett händelseförlopp i två producent
kooperativa fåretag med betoning på de strategiska lednings- och
förändringsprocesserna i allmänhet och på formerna får och innehållet i det
jag har valt att kalla "strategiskt samtal" i synnerhet.
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Det andra syftet innebär att

utifrån den deskriptiva studien utveckla en begreppsapparat för ledning
under extrema strategiska förhållanden. Detta syfte kan därför sägas bestå i
att utveckla den teoretiska kunskapen om ledning och ledningsarbete då
verksamheten genomgår betydande strategiska förändringar.

Mot bakgrund av att det övergripande forskningsområdet behandlar
strategiskt lednings- och förändringsarbete kan den allmänna
forskningsfrågan formuleras i följande termer:

Vad utmärker situationer av extrem strategisk osäkerhet och vad
karaktäriserar ledning under dessa verksamhetsförhållanden ?

Utifrån denna breda formulering kan två delfrågor preciseras:

1. Hur uppkommer dessa situationer av extrem strategisk osäkerhet?

2. Hur hanterar ledningar av organisationer dessa situationer av extrem
strategisk förändring?

1.6 Avgränsningar

På ett mer allmänt plan kan denna studie sägas ha sin empiriska hemvist
inom den kooperativa associationsformen. Jag har valt att arbeta med en
personassociativ verksamhetsform och närmare bestämt den producent
kooperativa. Konsekvensen av denna empiriskt viktiga avgränsning är
således att jag utelämnat kapitalassociationer. Det är inte ovanligt att
frågan om huvudmannaform anses kunna tillföra betydande
förklaringsvärde till organisationers verksamhetslogik (jämför Sjöstrand,
1985, 1987, 1993a, 1993b). Jag är med andra ord medveten om att mina
forskningsresultat enbart gäller den nu studerade medlemsbaserade
associationsformen. Emellertid vill jag redan här resa den centrala frågan
om denna studies räckvidd och - med andra ord - om i vilken
utsträckning jag kan hävda någon grad av generalitet i de gjorda
observationerna och därmed i de fran'ltagna resultaten. Jag återkommer i
det avslutande kapitlet till frågeställningen om betydelsen av
avhandlingens empiriska hemvist.

Vad gäller studiens teoretiska hemvist vill jag hävda tre för studien viktiga
förhållanden:
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Kap 1: Problemområde

1. Med mitt aktörsorienterade synsätt20 tilldelar jag individer ett
betydande handlingsutrymme inom ramen för strategiskt handlande. Jag
kommer därför att lyfta fram dessa teorier i föreställningsramen för att i
analysen söka förklaringar till det strategiska handlandet inom ramen för
förändringsprocesserna. Förklaringar utifrån en institutionellt orienterad
utgångspunkt kommer därmed i bakgrunden även om jag väljer att lyfta
fram dem som alternativa förklaringskällor i en mer spekulativt
orienterad diskussion i avhandlingens avslutande kapitel.

2. Jag har till övervägande del arbetat utifrån ett ledningsperspektiv i
denna studie. Detta betyder att min föreställningsram med några
undantag domineras av teorier om strategisk ledning. Av detta följer att
jag avgränsar mig från medarbetarperspektivet då jag analyserar
förändringsprocesser och ledningars handlande. Det är således utifrån
ledningens horisont som denna studies empiriska och teoretiska arbete
görs. I den empiriska designen kommer detta till uttryck i form av
datainsamling på ledningsnivå och med ledningsföreträdare. Även här
återkommer jag i slutkapitlet till en diskussion om detta perspektivval och
möjliga konsekvenser av den nu gjorda avgränsningen.

3. Slutligen har jag inom det teoretiska området "strategisk ledning" valt
att inte gå på djupet vad gäller maktdimensionen. Jag är väl medveten om
att det inom strategiskt ledningsarbete och strategiska förändrings
processer ryms inslag av politiska processer och beroendeförhållanden.
Inom ramen för detta arbete väljer jag dock att inte närmare fördjupa mig i
maktaspekter på det strategiska förändringskomplexet. Mitt ställnings
tagande ska dock inte uppfattas som att jag bortser från vare sig de
politiska inslagen i strategiskt lednings- och förändringsarbete eller dessa
inslags förklaringsvärde. Jag kommer dock inte att specifikt behandla
maktingredienser eller den politiska dimensionen i strategiska
förändringsprocesser i vare sig den teoretiska föreställningsramen eller
analysen. Normark (1994) har däremot gjort en studie av strategiska
förändringar i medlemsägda företag och där mer specifikt lyft fram inslag
av makt och politiska processer. I samband med att jag i avhandlingens
sista kapitel preciserar studiens bidrag och eventuella anspråk på generell
giltighet kommer denna tredje teoretiska avgränsning att aktualiseras.

20 Resonemanget utvecklas nedan i metodkapitlets avsnitt 2.2.1.
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Kap 1: Problemområde

1.7 Avhandlingens fortsatta disposition

I detta kapitel 1 har avhandlingens problemområde diskuterats liksom
vissa frågeställningar rörande studiens empiriska hemvist. Några
problemställlningar kring de ökande kraven på företagslednings
uppgiften uppmärksammades utifrån ett antal gjorda observationer.
Speciell uppmärksamhet riktades mot den producentkooperativa
verksamhetsformen med dess särpräglade ledningslogik. Sammantaget
utmynnade detta i studiens syften, forskningsfrågor och gjorda
avgränsningar. Kapitel 2 innehåller en redogörelse för min vetenskapliga
föreställningsram och en diskussion kring de metodologiska över
väganden och frågeställningar som varit aktuella under forsknings
processen. Jag beskriver därefter tillvägagångssättet i de genomförda
fallstudierna med betoning på fältarbetet och övriga former av data
insamling. Dessutom diskuterar jag relationen mellan empiri och teori
och hur denna växelverkan givit upphov till den "tvåstegsanalys" som
återfinns i kapitlen 6 och 7. Kapitel 2 avslutas med en diskussion av
trovärdigheten och kvaliteten hos fallstudien som övergripande
forskningsstrategi liksom frågan om resultatens tillförlitlighet och
möjligheterna att från dem dra mer generella slutsatser.

Kapitel 3 utvecklar en teoretisk referensram för studien där min centrala
utgångspunkt är ett ledningsperspektiv på organiserad verksamhet. Den
grundläggande problematiken rörande organisationers omvärlds
relationer och förmåga till anpassning aktualiserar nödvändigheten av
organisatoriskt handlande som ett centralt överlevnadsvillkor. Därmed
antas ledning av dessa förändringsprocesser utgöra viktiga inslag i
organisationers liv. Jag tilldelar här ledningen ett varierande utrymme att
påverka och forma dessa förändringsprocesser med betoning på dem av
strategisk betydelse. Strategibegreppet konkretiseras liksom vilka
förändringar och processer som kan karaktäriseras som strategiska.

Som ovan framgick av detta inledande kapitel 1 ingår de föreställningar
och förväntningar som råder kring företagsledningars arbetsuppgifter
som en central del av min teoretiska referensram. Behovet av strategisk
ledning ingår här som en nyckelkomponent och därför diskuteras också
en rad perspektiv på strategiska förändringar. Här ingår dels de mer
analytiska och processuella perspektiven, dels kognitiva och tolkande
aspekter på strategiskt lednings- och förändringsarbete. Därefter återknyts
till de tidigare föreställningarna om individens roll och betydelse för
problemställningen, dvs hur ledarskapet kan förklara det företags
strategiska handlandet och därmed den strategiska förändringsprocessen.
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Här görs en fördjupning med avseende på studiens empiriska hemvist
med fokus på den kooperativa associationsformen och dess betydelse för
strategiska förändringsprocessers karaktäristik. Avslutningsvis tar
referensramen upp det jag valt att kalla nivåproblematiken, dvs
organisationsstrukturens betydelse för utfallet av strategiska förändringar,
liksom kommunikativa aspekter inom ramen för strategiskt lednings- och
förändringsarbete.

Avhandlingens empiriska material presenteras i kapitel 4 och 5. I kapitel
4 ges en historisk expose över den del av den svenska livsmedels
branschen - dvs slakteri och kött - som jag kom att studera mer i detalj.
Här presenteras bakgrunden till framväxten av slakteriföreningar i landet
liksom orsakerna till den statliga reglering av branschen vilken kom att bli
en realitet för aktörerna i branschen allt sedan 1930-talet. Därefter sker en
redogörelse för den handels- och jordbrukspolitiska utvecklingen fram till
våra dagar på såväl det nationella som det internationella området.
Parallellt ges även en översikt av branschutvecklingen med betoning på
strukturutvecklingen inom den föreningsägda slakten.

De båda fallstudierna, dvs Skanek och Kristianstad-Blekinge
Slakteriförening (KBS), finns beskrivna i kapitelS. Beskrivningarna av
föreningarnas ursprung och framväxt följs aven redogörelse för
strukturarbetetinom de båda föreningarna från det sena 1960-talet och
framåt. De mer ingående fallbeskrivningarna fokuserar sedan på de
strategiska ideer och tankar om olika samarbetsformer som kom att
diskuteras allt intensivare mellan föreningarna på 1980-talet. Detta
strategiska förändringsarbete kulminerar i och med fusionen mellan de
båda föreningarna 1990. Fallstudierna beskriver såväl innehållet i som
processen kring ledningsarbetet under förändringsförloppet.

Den empiriska framställningen analyseras sedan i två steg där kapitel 6
innehåller en "empirisk analys" av det strategiska förändrings- och
ledningsarbetet. Denna analys sker tematiskt och mynnar ut i tre områden
där en fördjupad redogörelse återfinns. Dessa teman fokuserar på
betydelsen av förväntningar i den studerade förändringsprocessen och på
ledningens förankringsarbete med en vision samt slutligen på de ledande
aktörernas roll och förklaringsvärde. Steg två i analysarbetet sker i kapitel
7 där den teoretiska referensramen från kapitel 3 utvecklas mot bakgrund
av den empiriska analysen. Ett försök görs här att vidareutveckla
teoribildningen för ledning och ledningsarbete då verksamheten
genomgår betydande strategiska förändringar. Syftet kan sägas vara att
utifrån den deskriptiva studien utveckla en begreppsapparat för ledning
under förhållanden då extrem strategisk osäkerhet råder.
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Kapitel 7 inleds med att en precisering och empirisk identifiering av ett
"strategiskt vakuum" görs varefter frågan om varför organisationer kan
handla trots avsaknaden aven strategi ställs. Därefter diskuteras utifrån
ett ledningsperspektiv betydelsen av förtroendekapital för att fullgöra
företagsledningsuppgiften. Analysen pekar på några olika sätt att bygga
förtroende och sätter detta i relation tilllegitimitetsbehovet hos en ledning.
Merparten av analysen ägnas därefter åt att utveckla förståelsen av hur
den empiriskt identifierade vakuum-situationen i strategiskt hänseende
kunde hanteras av de aktuella aktörerna. Frågan som ställs är därför vad
som kännetecknar framgångsrik vakuum-hantering. Analysen mynnar ut
i ett antal dimensioner av eller aspekter på denna vakuum-hantering. Här
utvecklar och nyanserar jag också vissa begrepp.

Avhandlingen avslutas med kapitel 8 där en sammanfattning görs av
studien och där det empiriska och teoretiska bidraget diskuteras och
preciseras mot bakgrund av undersökningens syften. I detta
sammanhang för jag ett resonemang om konsekvenserna av studiens
empiriska hemvist i den producentkooperativa associationsformen. Jag
tar även upp frågan om resultatens generella giltighet och om betydelsen
av avhandlingens teoretiska avgränsningar. Ett separat avsnitt ägnas åt
att kortfattat diskutera några alternativa förklaringsansatser av mer
spekulativ karaktär. Mot denna bakgrund ges förslag till områden för
fortsatt forskning.

Ett Summary in English följs aven källförteckning jämte fyra bilagor.
Dessa bilagor innehåller en sammanställning av intervjuade personer, ett
exempel på använd intervju-guide, en samrnanfattning av bransch
utvecklingen efter datainsamlingen och slutligen en beskrivning av
utvecklingen inom det "nya Skanek" efter studien.
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Kapitel 2

FORSKNINGSANSATS OCH METOD

2.1 Metodsynsätt och vetenskapsteoretiska utgångspunkter

All forskning som bygger på någon vetenskaplig metodologi vilar även på
antaganden av ontologisk och epistomologisk karaktär. Metodsynsätt
handlar om den syn på och de antaganden om verkligheten, vetenskaps
utvecklingen och om forskarrollen som påverkar det egna arbetet. Det
metodsynsätt som varit vägledande för mig har följaktligen haft ett
inflytande och för att läsaren själv ska kunna bedöma hur detta synsätt
kan ha påverkat arbetet kommer jag att redovisa det jag anser vara känne
tecknande för mitt synsätt. Genom att jag redogör för mina vetenskaps
teoretiska utgångspunkter torde läsaren lättare kunna positionera mitt
metodsynsätt och därmed relatera denna studie till övriga inom
forskningsområdet.

2.1.1 Ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt

Mitt vetenskapsteoretiska synsätt kan sägas ha tre fundament. För det
första har jag en konstruktivistisk utgångspunkt då jag menar att det inte
finns någon objektiv verklighet. Vad vi normalt kallar "verkligheten" är i
stället språk och begrepp som vi väljer för att beteckna delar av
omgivningen. Verkligheten består snarare av subjektiva, individuella och
sociala konstruktioner. Att världen inte finns "där ute" oberoende av oss
själva eller vårt språk har av Berger & Luckmann (1967, s 79) uttryckts på
följande sätt:

"Society is a human product. Society is an objective reality. Man is a social product. It
may also already be evident that an analysis of the social world that leaves out any one
of these three moments will be distortive"

Författarna har ett socialkonstruktivistiskt synsätt vars tankar och ideer
bygger på en interaktiv uppfattning om människan och hennes
omgivning. Genom sina handlingar och tankar påverkar och påverkas
människorna i en ömsesidig process. Successivt utvecklas handlings- och
tankemönster i en institutionaliseringsprocess. Så småningom kommer
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dessa mönster att uppfattas som en del av verkligheten och bli en del av
det "för-givet-tagna" (jämför Jansson, 1992). Detta betyder att omgivningen
inte existerar oberoende av individerna utan uppträder som en social
konstruktion, dvs som något som ger innebörd åt den enskilde.

Mot bakgrund av mitt grundläggande socialkonstruktivistiska
förhållningssätt blir uppgiften för mig som forskare att studera dessa
sociala konstruktioner. Att dessa utgörs av delade innebörder betyder
därmed att min analys inte kan göra anspråk på att utgöra den enda eller
sanna tolkningen. Snarare bör min tolkning betraktas som rimlig och
analysen kommer därför att utsättas för vetenskaplig prövning i
kommunikationen med det vetenskapliga samfundet. Genom en teoretisk
och metodologisk prövning kommer min analys att granskas i det
vetenskapliga samtalet (jämför Normark, 1994, s 90).

2.1.2 Ett aktörsorienterat synsätt

En andra viktig del av mitt metodsynsätt gäller mitt sätt att inom ramen
för forskningen se på förhållandet mellan individ och "system". Arbnor &
Bjerke (1994) urskiljer tre konkurrerande synsätt inom den företags
ekonomiska metodläran; det analytiska synsättet, systemsynsättet och
aktörsynsättet. Mitt metodsynsätt har influerats av aktörsynsättet vilket
ser människan som aktör. Människan betraktas därmed som en
handlande individ där hennes handlingar sker i en omgivning och
verklighet som hon är med och skapar (jämför ovan). Som forskare är jag
därför intresserad av - och försöker på olika sätt förstå - aktörerna och
deras handlingar ur deras eget perspektiv. Konkret innebär detta att jag i
studien närmare försöker förstå de bevekelsegrunder som ligger bakom
aktörernas handlingar, dvs de föreställningsramar som bygger upp tanke
och handlingslogiken hos de aktuella individerna. Aktörsynsättet antar - i
linje med min socialkonstruktivistiska hållning - att verkligheten är
socialt konstruerad och att den därför kan förklaras utifrån aktörerna.
Verkligheten existerar som strukturer av innebörder. Arbnor & Bjerke (ibid)
sammanfattar aktörsynsättet enligt följande:

"Synsättet inriktar sig på att kartlägga den betydelse och innebörd olika aktörer lägger i
sina handlingar och den omgivande miljön. Verkligheten antagas därför vara en social
konstruktion som intentionellt skapas på olika innebördsstrukturella nivåer" (s 68,
författarnas kursiveringar).

Mot detta ska ställas de två andra synsätt som Arbnor & Bjerke (ibid)
presenterar vilka båda antar att verkligheten kan beskrivas objektivt. Vad
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gäller systemsynsättet är den kunskap som kan utvecklas systemberoende.
För att förstå organisationer är de systemiska egenskaperna ej relevanta
enligt aktörsynsättet. Mitt intresse är följaktligen riktat mot centrala
aktörers handlingar i ett socialt sammanhang. Detta betyder att
organisationer som sådana ej kan anses agera utan att det är de enskilda
aktörerna som står för detta. Den kunskap som utvecklas blir i enlighet
med detta individberoende och organisationen som helhet kan därför
endast förstås utifrån delarnas (aktörernas) egenskaper. Jag återkommer
nedan till förståelseorienterad kunskap och det hermeneutiska
kunskapsintresset.

Som en konsekvens av mitt "aktörsorienterade synsätt" och det lednings
fokus som präglar denna studie tillskrivs de centrala aktörerna en
väsentlig betydelse i de processer av lednings- och förändringsarbete vilka
utgör denna studies empiriska fokus. Med andra ord antar jag att
individuella aktörer spelar roll för organisatoriska förändringsprocesser
och deras utfall. BurelI & Morgan (1979, s 6) uttrycker detta som en
voluntaristisk människosyn där det alltid finns några förutsättningar för
människors agerande i organisatoriska sammanhang. Aktörsynsättet
refererar här till hur olika aktörer upplever, tolkar och handlar i den
verklighet de själva är med och skapar; i detta fall närmare bestämt
situationer av extrem strategisk osäkerhet och därmed de sätt på vilka
företagsledningar kan hantera det uppkomna läget. Vad gäller aktörer är
då inte enbart ledningen i rollen som exekutiv (verkställande direktören
och övriga i ledningsgruppen) av intresse. Även de aktörer som
representerar huvudmännen/ ägarna (styrelseledamöter) kommer i
förgrunden enligt mitt synsätt.

I detta sammanhang anser jag det vara av vikt att peka på att valet aven
aktörsorienterad undersökningsdesign ingalunda är självklart. Ett mer
systemorienterat synsätt beträffande undersökningsområdet skulle här
lyfta fram organisationerna som "system" och tilldela dem ett större
förklaringsvärde vad gäller de aktuella förändrings- och utvecklings
processerna. Inom exempelvis den institutionellt orienterade teori
bildningen21 tilldelas olika institutioner en större roll i samhällens och
organisationers utveckling. Värderingar, normer, regler mm som är delade
av aktörer utövar därför ett inflytande över organisationers förändrings
och utvecklingspotential. Institutioners varierande grad av påverkan
begränsar med andra ord de individuella aktörernas handlingsfrihet och

21 Jag ägnar särskilda avsnitt i min föreställningsram (3.1.1 och 3.1.2) åt att diskutera

relationen mellan aktör och system (institution) i termer av förklaringsvärde i

förändringsprocesser.
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utrymme för inflytande. En dylik deterministisk människosyn (Burel1 &
Morgan, ibid, s 6) implicerar att människans handlande antas vara mer
eller mindre styrt av förutsättningar i situationen eller miljön. Detta
betyder att svaret på frågan om vad - eller vilka faktorer - som kan
förklara utgången aven förändringsprocess inom en organisation inte på
något sätt är trivialt eller givet.

Jag är med andra ord medveten om att det i alla förändringsprocesser och
i varje specifik situation finns en problematik kring det relativa
förhållandet och inflytandet hos det institutionella respektive de aktuella
aktörerna. I denna studie har jag dock valt en undersökningsdesign där
jag tillskriver de olika centrala aktörerna ett förhållandevis stort
förklaringsvärde till hur de undersökta företagen hanterade den
strategiska situationen. Mot bakgrund av studiens empiriska fokus på det
producentkooperativa företaget kan det med viss rätt hävdas att jag kunde
ha betonat denna institutionella grundform för mänskligt samspel och
utbyte mer och således tillskrivit den en större roll i undersöknings
designen. Detta är en reflektion som jag återkommer till i avsnitt 2.3 där
även alternativa tillvägagångssätt inför framtida liknande studier föreslås.
Avhandlingens avslutande kapitel innehåller ett motsvarande avsnitt där
konsekvenser och möjliga begränsningar till följd av mitt lednings- och
aktörsfokus diskuteras.

2.1.3 Det hermeneutiska kunskapsintresset, språkbildningsidealet och
teorigenerering

Som ett tredje fundament har jag i mitt metodsynsätt haft inslag av det
hermeneutiska kunskapsintresset. Den hermeneutiska forsknings
traditionen - eller om man så vill en tolkande ansats - används
företrädesvis då forskaren är intresserad av handlingars logik, dvs där
sociala fenomen har en mening för aktörerna (Putnam, 1985 refererad i
Björkegren, 1986, s 263). Syftet är att söka efter djupstrukturer (Månsson &
Sköldberg, 1983, s 8-9). Som framgått ovan har jag utgått från att individer
tänker och handlar inom en verklighet som är socialt konstruerad. I fokus
för min forskning ligger således att förstå hur de studerade aktörerna
tolkar sin verklighet; att söka förstå handlingars och fenomens innebörder
snarare än att förklara deras kausala förhållanden. En hermeneutisk
ansats erbjuder metoder för att kunna samla in den här typen av
kvalitativa data. Här spelar språket en nyckelroll då det handlar om att
tolka och förstå innebörder. Som framgår nedan i avsnitt 2.3 har studien
också dominerats av kvalitativa metoder där de studerade aktörernas egna
utsagor blev av central betydelse i det empiriska materialet.
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Enligt hermeneutiken kommer förståelse aldrig fram som en objektiv
kunskap i form av statistiska regelbundenheter utan förståelse har alltid
det enskilda som sin utgångspunkt. Detta enskilda är individen eller
subjektet och hermeneutiken måste som vetenskap ägna sig åt att
problematisera och helhetsorientera (Arbnor & Bjerke, 1994, s 63). Att
helheten kan förstås utifrån delarnas egenskaper ligger väl i linje med
aktörsynsättet vilket intresserar sig för att förstå sociala helheter utifrån de
enskilda aktörerna (ibid, s 68). Ett aktörsorienterat synsätt med en tolkande
(hermeneutisk) ansats förutsätter en allmän förförståelse och en interaktiv
kunskaputveckling. Detta brukar illustreras i form av den "hermeneutiska
cirkeln" vilken säger att vi måste ha en förförståelse för texten eller
fenomenet som en helhet för att kunna förstå delarna, och omvänt; att vi
måste förstå delarna för att kunna ha en förförståelse av helheten.

Tolkningsprocessen kommer här att innebära en växelvis förändring av
förförståelse och konkret mening så att dessa successivt kommer att
överensstämma allt bättre med varandra (Bengtsson, 1988, s 90). De
samband som söks och identifieras i analysen är inte statistiska utan
handlar om hur olika tolkningar och faktorer ömsesidigt och i ständig
förändring påverkar varandra i en fortlöpande utvecklingsprocess, där
verkligheten konstrueras (Arbnor & Bjerke, 1994, s 74). I min tolkning av
aktörernas tolkningar har jag således försökt hitta intersubjektiva mönster,
dvs av aktörer delade innebörder. Intersubjektiviteten har även prövats
genom så kallad triangulering Gick, 1979) i den metodologiska designen
där olika former av källor jämfördes.

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär en ambition att generera teori
snarare än att verifiera densamma (jämför Björkegren, 1986, s 262 ff). Att
kunskapsbildning består av såväl teorigenerering som teoriverifiering och
att man inte kan bortse från någon av dem har framhållits av Lindholm
(1979, kap 9). Av detta följer att jag i grunden har ett induktivt
förhållningssätt i min syn på vetenskaplig utveckling där syftet är att
utveckla teori. Mitt förståelseinriktade angreppssätt implicerar att det inte
går att undvika att man som forskare alltid har en viss förförståelse
rörande forskningsområdet. Det primära syftet är således att försöka förstå
de fenomen - och de därmed förknippade frågeställningar - son1 är i fokus
i denna studie. Ambitionen är att denna förståelse ska växa fram i ett
samspel mellan teori och empiriska observationer. Dessa iterationer leder
så småningom fram till en allt mer nyanserad bild av forskningsområdet
och därmed till en fördjupad förståelse för de undersökta frågeställning
arna. Det är i denna bemärkelse jag menar att jag har ett i huvudsak
induktivt angreppssätt på min problemställning och att jag följaktligen
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inte delar de antaganden som ligger till grund för en mer deduktivt
orienterad forskningsansats och syn på vetenskaplig kunskaps
utveckling22.

Hermeneutikens ambition att generera teori knyter an till den företags
ekonomiska forskningstraditionen där utveckling av begrepp och modeller
stått i förgrunden. Brunsson (1981, s 100 ff) diskuterar denna utveckling i
termer av två vetenskapsideal; avbildningsidealet och språkbildnings
idealet. Utifrån denna distinktion menar jag att mitt synsätt - och därmed
den föreliggande studien - har präglats av språkbildningsidealet. Jag ser
teoriutveckling som utveckling av språk och begrepp där det vetenskapliga
samtalet utgör ett centralt forum för tanke och erfarenhetsutbyte. Detta
knyter an till Czarniawska-Joerges (1992) vars tolkande ansats bygger på
antagandet att vetenskap och utbildning i sin essens är en pågående
konversation, dvs ett samtal. Normann (1976, s 34) har dessutom hävdat
att samhällsforskaren bör använda möjligheterna att göra språket till den
"ledande delen" av den mekanism med vars hjälp han eller hon kan ge
sina bidrag till vår kunskap och vårt sätt att fungera.

Något som också talar för språkbildningsidealet är aktörsynsättets
kunskapsprodukter vilka inte sällan består av olika former av
beskrivningsspråk (Arbnor & Bjerke, 1994, s 74). Jag menar att forskaren
dessutom har ett ansvar för att öka möjligheterna för praktiker att föra
samtal om sina erfarenhetsbaserade kunskaper och sina professionella
situationer (jämför Philips, 1988). Avbildningsidealet syftar däremot till att
återge och beskriva en verklighet som antas vara objektiv i denna
bemärkelse; något som inte stämmer särskilt väl överens med det
vetenskapsteoretiska synsätt som jag företräder.

Att forskning kan ses som språk- och begreppsutveckling talar alltså för en
ansats där teori skapas och utvecklas. Studiens processuella karaktär - där
strategiskt lednings- och förändringsarbete står i fokus och där dessa
förändringsprocessers slutresultatet inte är kända på förhand - talar för
Normanns (1976) processyn. Följaktligen delar jag hans kritik av
"målsynsättet" vilket begränsar uppmärksamhetsfokus för sökande och
minskar "utfallsrummet" i forskningen. Normann (ibid) hävdar till och
med att man enligt målsynsättet "måste veta vad man vill lära sig i förväg,
redan när man formulerar hypoteserna" (s 50). Med en konstruktivistisk

22 I en deduktiv forskningsansats kan verkligheten uppfattas som objektiva fakta och en
systematisk undersökning av dessa fakta kan ge en tämligen precis kunskap. Empirin blir
underordnad teorin vilken används för att bygga upp en modell av det fenomen som forskaren
vill studera. Modellen används sedan i empirisk prövning där den antingen verifieras eller

förkastas.
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hållning och en tolkande ansats bygger mitt metodsynsätt på en över
tygelse om att det finns mycket att lära sig under forskningsprocessen
varför jag inte tror mig kunna specificera några önskvärda framtida
tillstånd eller resultat i förväg. Snarare handlar forskning för mig om att
initiera en lärandeprocess.

Studiens explorativa karaktär med ett teoriutvecklande syfte betyder därför
att teorigenerering snarare än prövning av teori står i centrum. Att
generering av teori ska ske med utgångspunkt från data är ett vanligt krav
från företrädare för detta forskningsideal (Holmquist et al, 1984). Teorin
ska med andra ord vara välgrundad i den meningen att den redan från
början har ett stöd i data. Detta har visats av Glaser & Strauss (1967) till
vilka jag därför får anledning att återkomma nedan. Generering av
välgrundad teori är också en betydelsefull del inom företagsekonomin
eftersom ämnes- och forskningsområdet ligger nära den verklighet som är
stadd i ständig förändring. Att åstadkomma kontrollerade situationer för
att pröva teorier innebär därför stora svårigheter om studien exempelvis
handlar om företags omvärldsrelationer (Holmquist et al, 1984).

Författarna menar sig här ha identifierat ett rörelsemönster vad gäller
tyngdpunkten inom företagsekonomisk forskning. De konstaterar sålunda
att denna tyngdpunkt har förskjutits från studier som syftat till att
kartlägga nya områden, till prövning av samband, för att idag ofta ligga på
olika ansatser där försök görs att utveckla teorier i syfte att söka
förklaringar· till hur företag agerar (ibid, s 116). Att teoriutvecklande
forskning också blivit ett naturligt inslag inom amerikansk organisations
och ledningsteori stöder denna utveckling. Se exempelvis de speciella
temanummer om teoriutveckling och teoribyggande i Academy of
Management Review från 198923•

Efter att nu ha gjort en vetenskapsteoretisk positionering av studien är det
dags att gå över till beskrivningen av och argumenten för den kvalitativa
fallstudie som utgör den empiriska delen av avhandlingen. Av kapitel 1
framgick att denna studie till sin huvudkaraktär är explorativ vilket
inkluderar två syften; ett deskriptivt och ett teoriutvecklande. Det först
nämnda syftet innebär här att beskriva ett händelseförlopp i form aven
extrem strategisk förändringsprocess där två producentkooperativa företag
utgör empiriskt fokus. Det andra teoriutvecklande syftet implicerar en
ansats med mer induktiva och teorigenererande inslag för att tydligare
förstå föreställningsramar, handlingsmönster och ledningsaktiviteter vid
extrema strategiska förändringar. Nedan kommer jag att redogöra för hur
dessa två syften kunde uppnås inom ramen för den empiriska delen av

23 Vol 14, No 3 och 4; juli respektive oktober 1989.
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avhandlingen. Det framgår där att det blev frågan om en kvalitativ
fallstudie med en delvis historisk (retrospektiv) ansats.

2.2 En kvalitativ fallstudie med historisk ansats

Jag har använt fallstudien som avhandlingens övergripande metodansats.
Yin (1984, s 15) hävdar att fallstudien är en av fem huvudsakliga
forskningstrategier24 inom socialvetenskapen och följaktligen inte ska ses
som en metodik med ett visst fastlagt tillvägagångssätt. Tvärtom ger
fallstudieansatsen utrymme för en rad tekniker vid datainsamlings- och
analysfaserna vilket möjliggör såväl kvantitativa som kvalitativa inslag.
Forskaren kan med andra ord använda multipla metoder och datakällor
Gick, 1979, Lincoln & Guba, 1985). Jag delar Yins syn på att fallstudien
kan ses som en övergripande metodansats eller forskningsstrategi.

En viktig fördel med fallstudier jämfört med andra metoder är att
forskaren ges större möjlighet att få en helhetsuppfattning av under
sökningsobjektet (Valdelin, 1974, s 47). Den intensiva undersöknings
designen ger därför tillfällen till att studera olika aspekter och sätta dessa i
relation till varandra. Ett holistiskt perspektiv sätter även objektet i relation
till dess omgivning vilket ytterligare kan bidra till förståelsen av
förändringsprocesser rörande undersökningsobjektet. Pettigrew (1979,
1985, 1987, 1990) har en motsvarande ståndpunkt då han förespråkar
holistiska och dynamiska analyser av förändringar i organisationer
(jämför avsnitt 2.4 nedan). Valdelin (1974) har formulerat sig enligt
följande: "Fallstudieansatsen ger genom ett intensivt studium av naturliga
processer goda möjligheter till en djupare forståelse och en helhetssyn av
studieobjektet vilken är nödvändig for hypotes- och teorigenerering" (s 49).
Ansatsen är därför fruktbar på undersökningsområden med låg grad av
teoriutveckling. Noren (1990, s 4) uttrycker detta som att fallstudien ger
forskaren möjlighet att lära känna fallet genom långsiktig närvaro och att
det underlättar en djup förståelse.

Föregående avsnitt visade att ett av denna studies huvudsakliga syften är
att generera teori. Att teoriutvecklande forskning ska resultera i nya
insikter - till skillnad mot replikerande studier där testning av teori är mer
fruktbar - talar för denna studies metodologiska upplägg med en
fallstudieansats. Jag hävdar att min studie inte är en replik av någon
tidigare undersökning utan att den mer är orienterad mot något nytt och

24 De övriga forskningsstrategierna är enligt Yin experiment, survey-undersökning, analys av

"sekundär-data" (arkivstudier) samt historisk forskningsstrategi.
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måhända unikt där de utvecklade begreppen kan tillföra material till den
existerande teoribildningen inom problemområdet25• Ytterligare ett skäl
eller en grund för att fallstudien valdes som övergripande metodansats var
just att studien syftade till att fånga ett särpräglat fenomen (Cozby, 1985, s
39) där fallstudien med sin intensiva och djupa design hade fördelar i
förhållande till andra ansatser; detta inte minst mot bakgrund av att jag
valde att studera ett fåtal (två) fall.

Sannolikheten att verkligt "ny" teori ska genereras är således en central
styrka i fallstudieansatsen. Samtidigt ligger det en risk i att tonvikten på
empirisk evidens skapar alltför komplexa teorier och att dessa därför inte
är kapabla att höja generaliseringsnivån utöver det använda empiriska
materialet (Eisenhardt, 1989). Redan i det inledande kapitlet pekade jag på
den tydliga avgränsning - i såväl empiriskt som teoretiskt avseende - som
varit aktuell i denna studie. Jag är alltså medveten om den möjliga
begränsning som finns i resultatens tillämpbarhet. Inte nlinst gäller detta
frågan om i vilken omfattning studiens empiriska hemvist i den
producentkooperativa associationsformen sätter gränser för de utvecklade
teoriernas användbarhet. Jag återkommer till detta i avsnitt 2.6 nedan och i
en diskussion i avhandlingens avslutande kapitel 8.

Vi kunde ovan konstatera att studiens explorativa karaktär tillsammans
med ett induktivt angreppssätt innebar att språk- och begreppsutveckling
kom i förgrunden. I min undersökning kom jag att koncentera mig på att
försöka förstå processer snarare än att leta efter kausala förklaringar
(jämför Kjellen & Söderman, 1980, s 30 ff; Gummesson, 1988, s 76). Att
denna studies forskningsfrågor var av karaktären "hur" och "varför" är
något som Yin (1984, s 20) menar gör fallstudien till en lämplig
forskningsstrategi. Normann (1976, s 69 ff) talar i detta sammanhang om
fallstudiers olika syften där en viktig användning är i beskrivande syfte
men också som ett medel att skapa teorier, dvs ett explorativt syfte. Detta
betyder att mitt, sammantaget både explorativa och deskriptiva, syfte ryms
mycket väl inom fallstudieansatsen. Jag vill i detta sammanhang också
peka på att fallstudien har kommit att bli en etablerad och vedertagen
forskningsansats inom företagsekonomi i Skandinavien. Inom
strategiforskningsområdet har fallstudier genomförts av bland andra
Agren (1990), Ericson (1991), Karlsson (1991), Bengtsson (1993), Normark
(1994), Söderbom (1995) och Ridderstråle (1996).

Eisenhardt (1989) beskriver mer i detalj forskningsprocessen och dess
kännetecken då fallstudier används för att utveckla teorier. Mycket pekar
på att fallstudien är en lämplig forskningstrategi då det handlar om ett

25 Jämför diskussionen nedan i avsnitt 2.6 om värdet av ett fall och dess unikheter.
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induktivt och inkrementellt förhållningssätt vid val av fall och data
insamling (jämför Glaser & Strauss, 1967). Att bygga teorier från
fallstudieforskning implicerar bland annat att tidig identifiering av
forskningsfrågor av naturen blir tentativ till sin karaktär (Eisenhardt, 1989,
s 536). En stor fördel med fallstudien är att forskaren kan släppa en del av
kraven på en avsiktlig design och i stället arbeta med en framväxande
design som kan ge stora möjligheter att relativt fritt och förutsättningslöst
söka kunskap (Noren, 1990, s 1-2). Forskningsfrågan kan därför
modifieras under forskningsprocessens gång vilket delvis också varit fallet
här. Min studies upplägg och design har inneburit att det har funnits
utrymme för en växelverkan mellan empiri och teori.

Studien har till en inte ringa grad påverkats av det så kallade "grounded
theory-synsättet" vilket i allmänhet brukar tillskrivas Glaser & Strauss
(1967). Detta gäller framför allt min syn på relationen mellan empiri och
teori och det inkrementella förhållningssättet i val av fall och
datainsamling. Jag har betraktat det som naturligt att det under
forskningsprocessen förekommit överlappningar mellan faserna av
datainsamling och analys av data vilket får stöd av Glaser & Strauss (ibid).
I många avseenden kom därför forskningsprocessen i detta projekt att
kännetecknas aven iterativ process mellan litteraturstudier, empiriskt
fältarbete och olika former av analys av insamlat material. Exempelvis
gjordes löpande noteringar under fältarbetet. Dessa innehöll såväl
kommentarer om observationer och upplevelser rörande den pågående
fältstudien som tarLkar om och analys av den aktuella
forskningsprocessen (Van Maanen, 1988).

Eisenhardt (1989, s 539) rekommenderar också ett sådant förfarande och
pekar på Burgelman (1983a, 1983b) - som för övrigt använde en
"grounded theory-ansats" vid studier av strategiska förändringsprocesser 
som systematiskt och utförligt förde noteringar i ett arkiv om sina egna
tankar och där intervjuerna utgjorde värdefulla kompletteringar.
Resonemanget visar således att det tidsmässigt inte går att helt särskilja
faserna och de olika momenten (jämför avsnitt 2.3 om tillvägagångssättet i
projektet). Att min forskningsprocess kom att få detta förlopp var inte bara
ett resultat aven helt naturlig utveckling utan även ett sätt att öka
trovärdigheten i studien (jämför avsnitt 2.3 om "triangulering" som teknik i
datainsamlingsarbetet).

Vad gäller mitt förhållningssätt i relation till "grounded theory" så har jag
däremot inte - som Glaser & Strauss (1967) hävdar - som forskare börjat
så förutsättningslöst som möjligt. De två förstudierna och den inledande
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litteraturgenomgången skapade en viss förförståelse för undersöknings
området och de fråge- och problemställningar som närmare skulle
studeras26• Inte heller har jag vidareutvecklat "grounded theory-ansatsen"
genom att som Brytting (1991) formalisera teorigenereringsprocessen med
hjälp av bland annat kodningstekniker. Han hävdar att han följt
"grounded theory" men adderat några formella tekniker för att koda data
och jämföra kategorier.

Bryttings (ibid) syfte var därför att göra teorigenereringsprocessen mer
systematisk, dokumenterad och öppen; allt för att formalisera och
dokumentera ett induktivt forskningsprojekt. Sammanfattningsvis vill jag
hävda att jag i flera avseenden valt att arbeta i Glasers & Strauss' (1967)
tanketraditioner - och att jag i stort delar deras vetenskapsteoretiska
grundsyn - men att jag till skillnad från Brytting (1991) inte följer deras
formella arbetsförfarande i termer av generering av kategorier, kodning
mm. Jag återkommer i flera av de kommande avsnitten i detta kapitel till
den närmare betydelsen av Glaser & Strauss (1967) och deras påverkan på
forskningsprojektet i olika avseenden.

Slutligen finns det ett mer personligt - men i sammanhanget inte desto
mindre viktigt - skäl för att metodvalet föll på fallstudien som huvud
saklig forskningsstrategi. Min egen personliga läggning med ett starkt
empiriskt intresse gjorde att ansatsen kändes naturlig. Jag stöder mig här
på Mitroff & Kilmann (1978) vilka menar att forskarens personlighet har
betydelse för såväl de vetenskapliga som de metodologiska utgångs
punkterna vid studier av fenomen inom de sociala vetenskaperna.
Författarna (ibid, s 30-31) identifierar således fyra grundläggande
forskningsstilar27 vilka avspeglar personlig läggning hos forskare. Även
Gummesson (1988, s 171) menar - i linje med det hermeneutiska
paradigmet - att forskarens hela personlighet är av intresse inklusive
vederbörandes emotionella och sociala egenskaper. Det faktum att min
grundläggande vetenskaps- och metodsyn inkluderade ett social
konstruktivistiskt och aktörsorienterat grundförhållningssätt talade här
sitt tydliga språk.

I detta sammanhang betonar Yin (1984) att fallstudien ställer vissa
önskvärda kvalifikationer på forskaren och att färdigheter såsom att
kunna formulera bra frågor, vara en god lyssnare, ha en flexibel
inställning, vara "unbiased" av tidigare teori mm är centrala (ibid, s 56-57).

26 Se avsnitt 2.3 nedan om tillvägagångssättet.

27 Mitroffs & Kilmanns (1978, s 30-31) typologi baseras på Jungs psykologiska system och
representeras av fyra grundprofiler; The Analytical Scientist, the Conceptual Theorist, the

Conceptual Humanist och the Particular Humanist.
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Jag delar i stort sett denna bild av den gode fallstudieforskaren men
hävdar att det i allmänhet är omöjligt att vara "neutral" och opåverkad av
tidigare erfarenheter från såväl teoretiska källor som empiriska
observationer28• Det viktiga är medvetenheten hos forskaren om dessa
förförestäIlningar när data insamlas och analyseras. Att vara lyhörd för
motsägelsefulla data är ett exempel på denna metodmedvetenhet som
också Yin (ibid) tar upp.

2.2.1 Den historiska ansatsen i fallstudien

Med Yins (ibid) definition av fallstudier faller historiska studier utanför
ramen; "investigate a contemporary phenomen within its real-life context; .. "
(s 23, min understrykning). Jag menar, i likhet med Czamiawska-Joerges
(1992), att fenomen och kontext är konstruktioner och att fallstudier därför
utgörs av ett studium av ett speciellt fenomen. Forskaren väljer fokus vad
gäller processen men tidsaspekten är utanför dennes kontroll; fallet
fortsätter efter studien. Detta betyder att fenomenets utveckling kan
studeras såväl retrospektivt som prospektivt (framtida) när forskaren
försöker följa orsakskedjor mm (Czarniawska-Joerges, ibid, s 8). Jag menar
därför att även historiska data kan ingå i en fallstudie och delar således
inte Yins (1984) definition i detta avseende.

Fallstudien kom i min undersökning att bestå av såväl en återgivning av
data (records), vilka hänförde sig till en specifik mängd händelser t.lnder
en förändrings- och ledningsprocess, som en rekonstruktion aven
historisk utvecklingsprocess (jämför Valdelin, 1974, s 42 ff; Gummesson,
1988, s 75). Den genomförda studien har därför till en inte ringa del en
retrospektiv ansats i det att ett historiskt händelseförlopp stod i fokus i de
båda undersökningsobjekten. För att kunna fånga dynamiken i händelse
förloppen och nyckelaktörers föreställningar om branschen och dess
strategiska affärslogik blev det både naturligt och nödvändigt att ta med
historien som en viktig komponent i fallbeskrivningarna (Pettigrew, 1979,
1985, 1987, 1990).

Att rekonstruera händelser och aktörers föreställningar implicerar enligt
Pettigrew (ibid) longitudinella och processuella studier med en kontextuell
ansats där handlingar och processer sätts in i sina sammanhang.
Pettigrew (ibid) gör här en distinktion mellan yttre och inre kontext. Dessa
representeras exempelvis av faktorer i omvärlden, vilka är av betydelse för
organisationen, respektive organisatoriska interna förhållanden såsom

28 Jämför diskussion i avsnitt 2.1 ovan om betydelsen av forskarens förförståelse.
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strukturen. En kontextuell ansats innebär vidare att forskningsfenomenet
studeras över tiden där intresset knyts till innehållet i förändringen men
också till processuella aspekter på densamma. Att arbeta efter' en
kontextuell ansats innebär med andra ord att i en parallell analys hantera
de tre huvudbegreppen kontext, innehåll och process. Till detta kommer en
horisontell (tidsmässig) och vertikal (analysnivå) dimension29•

Jag har inte följt detta arbetssätt - och därför inte gjort någon kontextuell
analys - men däremot tjänade det som en utgångspunkt och bidrog till att
studien fick ett longitudinellt och kronologiskt perspektiv med en delvis
historisk ansats. Pettigrew (1979, s 572 ff) knyter i sin argumentering för
den longitudinella forskningsdesignen an till Silverman (1970) där
människan ses som skapare och ledare av mening (management of
meaning). Även Czarniawska-Joerges (1992, s 7) argumenterar för att
mening uppstår och förändras över tiden varför också hon har tjänat som
inspirationskälla för såväl den metodologiska som den teoretiska
föreställningsramen. För övrigt framgår det nedan i analyskapitlet att
meningsskapande utgjorde ett väsentligt inslag i de båda företags
ledningarnas sätt att hantera den extrema strategiska situationen.

Att kontexten är av central betydelse för att förstå organistoriska processer
inom kvalitativ forskning har även visats av Morgan & Smircich (1980, s
496) vilka i likhet med Czarniavska-Joerges (1992) kan sägas företräda ett
"tolkande perspektiv". Vad gäller studier av förändringsprocessser
inbegriper kontexten inte sällan starka krafter vilka motverkar förändring.
Trägheter av olika slag (Hedberg & Ericson, 1979) kan ofta förklaras av
företagets historia, struktur, traditioner, värderingar mm (jämför
"sedimentstanken" nedan). Även Berg (1979) valde i sin djupstudie av ett
fall att betrakta utveckling som en sekvens av sammankopplade aktiviteter
och händelser i en historisk förändringsprocess.

Fallstudiens goda möjligheter till ett intensivt och fördjupat data
insamlingsarbete där helhetskunnande och överblick kommer i centrum
(jämför Valdelin, 1974, ovan) ligger här väl i linje med en historisk
forskningsansats. Vid genomförande av fallstudier kan historien hjälpa
forskaren med att skapa analogier samt förse forskaren och läsaren med
en fixerad punkt för triangulering mellan det förflutna och de nutida
förhållandena (Smith & Steadman, 1981, s 164 ff). Historien är alltid
närvarande och ny historia skapas alltid ur den aktuella sociala
verkligheten. Detta betyder att historien kan ses som ett medel att tolka
såväl det nuvarande som framtiden eller en "hermeneutisk bro" (Arbnor &
Andersson, 1977, s 94, refererad i Gummesson, 1988, s 86).

29 Normarks (1994) metodsynsätt och analysupplägg följer i stort den kontextuella ansatsen.
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I denna studie handlade den historiska analysen inte bara om att återge
vad som faktiskt skett utan också om att undersöka vad i historien som
återfanns i nuet i branschen och hos de båda fallföretagen. Det visade sig
sedermera att historien och den historiska utvecklingen i betydande
utsträckning kunde förklara såväl fallföretagens aktuella strategiska
problematik som handlings- och tänkesätt hos flera av de ledande
aktörerna. Inte minst gav historien mig som forskare möjligheten att "klä"
fallbeskrivningarna med väsentliga skeenden där jämförelser gjordes med
hur aktörer uppfattat händelseförlopp mm30• Den retrospektiva delen av
min studie problematiserar förstås "vad som verkligen hände". Historien
är här lokaliserad i aktörernas "accounts" (Czarniawska-Joerges, 1992, s 9)
och vi har därför att göra med en "story" vilken är redigerad med dags
läget som utgångspunkt. Jag återkommer i nästa avsnitt till denna
källkritiska problematik och till hur jag har hanterat den med bland annat
olika trianguleringsförfaranden.

Att det historiska perspektivet är relevant vid analyser av organisationer
har visats av bland andra Normann (1975) som menar att företagets
idesystem delvis är produkten av kritiska händelser ofta långt tillbaka i
tiden. "Endast genom att gå tillbaka i ett företags historia är det möjligt att i
grunden förstå den idevå'rld som existerar och som utgör ett viktigt system av
restriktioner för hur en företagsledning kan agera" (s 23). Detta skulle med
Danielssons (1983) vokabulär kunna uttryckas som att kritiska händelser
gör avtryck i företagets utveckling och "sedimenterar" (ibid, s 24 ff)
tänkesätt och handlingsmönster vilka är en central del av de dominerande
ideer som i slutändan representerar lednings- och handlingsrepertoaren
och därmed styr företagets agerande.

Jag delar Normanns (1975) och Danielssons (1983) syn vad gäller
historiens betydelse för att förstå dagens handlingar och processer i
organisationer. Organisationer ses med andra ord som historiska alster
där värderingar och kompetens utvecklats och där historien blir en
restriktion för ledningens agerande (jämför Dahlgren & Witt, 1988, s 18).
En historisk studie kan här lämna ett väsentligt bidrag genom att illustrera
företagets "sedin1.entsprocessser". Historisk forskning genererar inte sällan
studier av företags och organisationers mer grundläggande strategiska och
strukturella utveckling (Pettigrew, 1979; Smith & Steadman, 1981, s 171).
Det har nu framgått att många skäl talade för mitt beslut att låta en inte
ringa del av fallbeskrivningarna utgöras av branschens tidiga utveckling
och de båda företagens ursprung och utveckling fram till tidpunkten för

30 Jämför nedan avsnitt 2.3 om tillvägagångssätt samt 2.6 om triangulering som sätt att öka

tillförlitligheten.
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studiens genomförande. Jag återkommer till dessa uppgifter i avsnitt 2.4
om dataredovisning.

2.2.2 Källor och källkritik

Vid vetenskapliga undersökningar med historisk ansats ställs det i
allmänhet krav på någon form av källkritisk granskning av
dataunderlaget. Vtnytqande av och kritisk granskning av källor är därför
den metod som närmast brukar förknippas med historiska studier.

Jag valde att i största möjliga utsträckning använda mig av originalkällor
när det gällde såväl faktiska förhållanden och händelser som aktörers
uppfattning och beskrivning av exempelvis förloppet i en strategisk
förändringsprocess. Av detta skäl gick jag därför till förstahandskällor vad
gäller skriftligt material när så var praktiskt möjligt. Detta gäller främst
den "institutionella apparat" i form av statens styrning av branschens
verksamhetsvillkor där ett stort antal offentliga utredningar,
departementsskrifter mm studerades. Motsvarande skäl motiverade valet
att studera tidigare nyckelaktörer som nu inte längre var verksamma i
fallföretagen. Jag ville få deras egna. berättelser om hur de idag såg tillbaka
på sina roller i ledningar och styrelser under de aktuella förändrings
processerna31 . Genom att dessa personer varit en del av undersöknings
förloppet kan de betraktas som "kvarlevor" (Lundahl & Skärvad, 1982, s
142) i min studie. Av naturliga skäl finns det en svaghet i dessa
"ögonvittnesskildringar" där den fullständiga sanningshalten kan
ifrågasättas (jämför Lundahl & Skärvad, ibid, s 145). Vittnespsykologer
säger oss att vi med tiden glömmer, lägger till och på andra sätt förvanskar
en upplevd händelse etc.

En forskare som tar upp denna problematik vid historiska studier är
Liljegren (1988) som själv använde en hermeneutisk tolknings- och
förståelseinriktad ansats i sin delvis retrospektiva studie av kundrelationer
vid industriell försäljning. Beträffande problematiken rörande intervju
personers delvis bristande förmåga att erinra sig dåtida händelseförlopp
konstaterar Liljegren (ibid, s 76) att detta är ett generellt och genomgående
problem vid rekonstruktioner av ett händelseförlopp. Framför allt är det
svårt att kontrollera information om händelser och handlingar som ligger
längre bak i tiden. Jag har i likhet med Liljegren (ibid) använt mig av olika
sorters sekundärdata för att där det varit möjligt kontrollera aktörernas
utsagor. Det handlade i mitt fall om att kontrollera aktörernas utsagor mot
uppgifter i dokument såsom tidningsartiklar, årsredovisningar mm.

31 Se även de kommande avsnitten om urval, dataredovisning och analysarbetet.
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Jag skulle vilja hävda att den övergripande kontrollprincipen i
avhandlingen har varit forskarens, dvs min, växande helhetsbild och
förståelse av den process och de aktiviteter som studerats. Min ambition
var därför att söka konfrontera olika aktörers uppgifter mot varandra och
mot de sekundära källorna, dvs dokument av olika slag. Detta gällde
speciellt utsagor om händelser längre tillbaka i tiden. Denna kontroll
princip kom även att fortsätta att gälla under arbetet med samman
ställningen och analysen av det empiriska materialet (jämför Liljegren,
ibid s 78 och Jacobsson, 1984, s 34-35).

För situationer där dokumentation saknades, exempelvis om informella
kontakter mellan styrelser och ledningsgrupper, blev naturligtvis
källkritiken bristfällig och utgör därför en svaghet i dataredovisningen. I
vilken utsträckning detta fått konsekvenser för analysen och därmed för
resultatens trovärdighet är svårt att bedöma. Mitt rättesnöre har här varit
att en enda aktörs uttalande om en viss händelse eller aspekt inte har räckt
som analysunderlag. Det måste ha funnits minst två utsagor så att en
jämförelse och intersubjektiv prövning har blivit möjlig att göra. Avsnitt
2.6 nedan tar mer utförligt upp studiens olika kontrollprinciper för att höja
kvaliteten i undersöknings- och analysmaterialet.

Vad gäller den del av det skriftliga källmaterialet som kommer från
fallföretagen och branschorganisationer såsom Slakteriförbundet vill jag
påstå att beträffande årsredovisningar har dessa använts dels såsom
"hårddatabanker", dvs rena faktauppgifter har tagits härifrån, dels som
källa för uttalanden från ledande befattningshavare - framför allt
verkställande direktören och styrelsens ordförande. Jag menar att dessa
dokument i betydande utsträckning representerar de vid den tidpunkten
aktuella tänkesätten och värderingarna varför de är en viktig källa i mitt
material. Uppgifterna återger den tidens dominerande synsätt och
strategiska agenda för företagens ledningar. Dessa dokument har också
använts i syfte att kontrollera och pröva uppgifterna från de
intervjupersoner som förekommer i desamma32•

Slutligen har vi dokument av det slag som jag skulle vilja rubricera som
"minnes- och hyllningsskrifter". Dessa tillbakablickande dokument löper
alltid risken att på något sätt förvanska och förvränga uppgifterna så att de
framställs i en viss dager. Benägenheten att efterhandskonstruera och
rationalisera gäller inte minst värderingar av och personliga omdömen
rörande nyckelaktörer i företagens och organisationernas ledningar. Mot
denna bakgrund har jag varit försiktig med att använda detta slag av

32 Jämför ovan och avsnitt 2.6 om kontrollprinciper och trianguleringsförfaranden.
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dokument till annat än som rena faktakällor i såväl dataredovisningen
som analysen. Ett undantag är beskrivningen av de tidigaste faserna i
framväxten av slakteribranschen och de första föreningarna. De
värdeomdömen som där förekommer ska mer ses som kuriosa i
sammanhanget och ligger inte heller till grund för den efterföljande
analysen.

2.3 Tillvägagångssätt - Datagenerering

Forskningsprojektets upprinnelse och bakgrund kan härledas till två
förstudier jag genomförde inom Föreningsbanken respektive Arla33 under
1987 och 1988. Dessa studier utgjorde i sin tur en del av ett större
internationellt forskningsprojekt34. Dessa empiriska arbeten behandlade
strategiska förändringar i form av införande av ny teknik där tonvikt lades
vid att förstå hur organisatoriska och sociala aspekter hanterades i
samband med förändringsprocessen utifrån ett ledningsperspektiv.
Förstudierna gav mig därför en orientering mot det allmänna forsknings
området, vilket kan sägas behandla ledning av strategiska förändrings
processer. Förstudierna gav också empiriskt värdefulla erfarenheter av den
kooperativa verksamhetsformen men också av livsmedelsindustrin. Detta
var en bidragande orsak till att den producentkooperativa associations
formen också blev mitt empiriska fokus i huvudstudien. Jag återkommer
nedan till själva urvalsförfarandet gällande de två fallföretagen.

2.3.1 Forskningsprocessen

Den teoretiska föreställningsramen har utvecklats i en kontinuerlig process
under hela forskningsprojektet. En första inläsning av litteratur skedde i
projektets inledning. Tillsammans med min förförståelse för
forskningsområdet var det här som min grundläggande föreställningsram
utvecklades och tog form. Som framgått av den tidigare diskussionen om
den kvalitativa fallstudien som metodansats (avsnitt 2.2) är min före
ställningsram inte opåverkad av de empiriska observationerna i min
huvudstudie utan här har det funnits ett växelspel mellan teori och empiri.
Mot bakgrund av mina empiriska observationer och de tidiga faserna i
analysarbetet jämförde jag de framväxande begreppen med dem i
litteraturen (Eisenhardt, 1989, s 544, med Burgelman, 1983b, som exempel).

33 Åkesson (1987, 1988)

34 uTechnological Change and Organization Design: The Relationship between Professionai
Training, Work Roles and Task Requirements" med professor Bengt Stymne, Handelshögskolan
i Stockholm, som ansvarig för den svenska delen av forskningsprojektet.

42



Kap 2: Forskningsansats och metod

Vissa delar av föreställningsramen var därför inte färdigutvecklade då
fältarbetet inleddes under 1990. Således kom exempelvis det tolkande
perspektivet på strategi och strategisk ledning (avsnitt 3.7) att utvecklas i
samspel med empirin och därför få en större "tyngd" än vad det hade i
forskningsprojektets inledande faser. Som en övergripande kommentar
kan det hävdas att hela teoriutvecklingsprocessen varit påfallande iterativ
till sin natur vilket också framhålls av Eisenhardt (ibid, s 546). Forsknings
projektets inriktning har förändrats under processens gång som ett resultat
av samspelet mellan empiriska erfarenheter, litteraturstudier och vissa
intresseförskjutningar (jämför Karlsson, 1991, s 41).

Noren (1990) utgör ytterligare ett exempel på en mer pragmatisk
inställning till fallstudien. Denna ger forskaren möjligheter att relativt fritt
söka kunskap i fältarbetet, och det är därför viktigt att slå vakt om
möjligheterna till intuition och lärande (ibid, s 9). För utvecklingen av den
använda referensramen och genomförandet av den empiriska studien
hade jag som målsättning att nå teoretisk respektive empirisk "mättnad"
("saturation", Glaser & Strauss, 1967, s 61-62) där marginalnyttan av
ytterligare teori och empiri följaktligen bedömdes som alltför låg för att
motivera ytterligare insatser. Vad gäller relevant litteratur inom
forskningsområdet har inläsning pågått ända in i projektets slutfas, dvs
till och med sommaren 1997.

2.3.2 Urval av fallföretag

En central fråga i datainsamlingsfasen vid fallstudier gäller det antal fall
undersökningen ska komma att omfatta. Det är inte ovanligt att det blir en
avvägning mellan bredd och djup där fler fall ger större möjligheter till
jämförelser i olika dimensioner men där fallstudiens natur samtidigt
innebär att endast ett fåtal fall studeras men då desto mer detaljerat och i
flera dimensioner (Valdelin, 1974, s 47; Lundahl & Skärvad, 1982, s 59). I
ljuset av min kvalitativa ansats framstod ett statistiskt urval av fall som
mindre fruktbart. Urvalet av fall kom mer att styras av teoretiska skäl, så
kallad "teoretisk sampling", där fallet eller fallen förväntas utveckla den
framväxande teorin (Glaser & Strauss, 1967, s 45 ff). Jag har här arbetat
enligt ett "grounded theory-synsätt" såtillvida att de använda urvals
principerna i denna bemärkelse varit teoretiska. Jag kom att välja ett fall
där studiens intressefokus - den strategiska kommunikationen i
förändringsprocessen - åskådliggjordes aven tämligen extrem situation.
Att välja fall med dessa motiv så att "ytterligheter" lyfts fram får också stöd
av Glaser & Strauss (ibid).
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I min huvudstudie utgör det fusionerade företaget Skanek det undersökta
fallet och i denna bemärkelse omfattar studien ett fall. Även om det
empiriska fokuset ligger på en sammanslagningsprocess mellan två
företag, så framgår det nedan att det empiriska arbetet och
beskrivningarna omfattar två organisationer där respektive lednings
strategiska förändringarbete står i centrum. Från denna utgångspunkt kan
det således hävdas att det rör sig om två "fall" men där analysen
koncentreras till den gemensamma problematiken rörande lednings- och
förändringsarbete under perioder av extrem strategisk osäkerhet. Avsnitt
2.6 nedan diskuterar mer utförligt för- och nackdelar med att studera ett
fall utifrån sådana aspekter såsom fallstudiens kvalitet och resultatens
tillförIitlighet.

En viktig metodologisk frågeställning inom ramen för denna studie rörde
identifieringen och urvalet av företag och därmed vilka aktörer som skulle
intervjuas. På ett mer övergripande plan innebar den initiala kontakten
under hösten 1989 och vintern 1990 med företrädare för branschen inga
problem med tillgänglighet av möjliga fallföretag. Vid dessa kontakter och
samtal presenterades mitt preliminära syfte med avhandlingen och de
forskningsfrågor som stod i centrum. Det framkom då att två företag i
branschen föreföll lämpliga som potentiella och därmed tänkbara
studieobjekt mot bakgrund av mitt forskningsintresse. Under senvintern
1990 tog jag därför kontakt med de två nu aktuella företagens ordförande
och verkställande direktörer. Inte heller här fanns några som helst
invändningar. Tvärtom fanns det ett - från min sida upplevt - genuint
intresse av att etablera en relation med undertecknad och Handelshög
skolans forskningsprogram om ledning och organisering inom det
lantbrukskooperativa området.

Att det slutliga empiriska valet föll på två företag inom lantbruks
kooperationen har delvis sin förklaring i de bägge förstudier jag tidigare
gjort (jämför ovan). Dessa empiriska arbeten gav en inblick i den
kooperativa verksamhetsformen och också i livsmedelsindustrin. Till detta
ska läggas de väl upparbetade forskningsrelationer vilka sektionen för
Företagslednings- och Arbetslivsfrågor vid Handelshögskolan ("A
sektionen") haft med företrädare för och företag inom den kooperativa
sektorn. Från ett empiriskt perspektiv bedömdes därför möjligheterna att
bedriva ett forskningsprojekt inom denna sektor som mycket goda. Den
stora öppenhet vilken de båda företagen visat under arbetet med studien
visar också på det förtroende jag som forskare åtnjutit. Samman
fattningsvis talade både forskningsrnässiga (empiriska och teoretiska) och
praktiska (för studien viktiga kontakter fanns redan etablerade) motiv för
valet av livsmedelsindustrin som huvudområde för detta arbete och av
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företag ur delar av lantbrukskooperationen som närmare
forskningsobjekt35.

När väl access var etablerad till de två fallföretagen kom av naturliga skäl
nästa fråga att fokusera på urval av intervjupersoner. Efter att ha studerat
visst bakgrundsmaterial och genom de tidigare samtalen kom de
inledande intervjuerna att ske med de båda företagens ledningsgrupper.
Syftet var att få en översiktlig och aktuell bild av det pågående lednings
arbetet och de frågeställningar som stod på den strategiska agendan i
respektive företag. Ganska snart fick jag en tämligen samstämmig bild
från de intervjuade om att såväl branschens historiska utveckling som de
båda företagens tidigare historia inrymde händelser och handlingar som
med all sannolikhet kunde bidra till förklaringen av - och därmed vara av
betydelse för - de vid studiens genomförande aktuella strategiska
förändringsprocesserna. Valet aven delvis historisk ansats kändes
därmed uppenbarligen som ganska naturlig.

En viktig uppgift i den fortsatta datagenereringen blev sålunda att i
samtalen identifiera "nya" aktörer som skulle kunna bidra med relevant
information och därmed vara av betydelse för forskningsprojektet. De
första och tidiga analyserna av intervjumaterialet pekade alltså på att den
historiska branschutvecklingen inte kunde negligeras. Med denna
bakgrund kändes det därför naturligt att vända sig till vissa tidigare
nyckelaktörer i företagens dåvarande ledningar. Vid en första anblick kan
det förefalla ologiskt att intervjuerna med aktörer från "historien" gjordes
relativt sett sent i fältarbetet36. Med facit i hand hade det varit naturligt att
börja med dessa intervjuer för att få den efterfrågade bakgrunds
informationen. Vid inledningen av fältarbetet framstod dock inte dessa
aktörer som så relevanta varför det inte var självklart att börja med dem.
Fallstudieansatsen inrymmer i dessa avseenden en flexibilitet som inte
handlar om att forskaren blir osystematisk utan snarare en kontrollerad
möjlighet att dra nytta av unikheten av det specifika fallet och därmed
framväxten av nya teman och möjligheten till fördjupad teoriutveckling
(Eisenhardt, 1989, s 539). Att som jag på detta sätt modifiera designen av
studien och datainsamlingen är enligt Eisenhardt inte bara tillåtet utan
fullt legitimt i teorigenererande forskning.

Med min målsättning att ha en longitudinell och processuell ansats blev
mitt fortsatta empiriska arbete inriktat på att följa de båda företagen och
deras ledningar. Jag återvände under sommaren 1990 och intervjuade på

35 De båda företagen som ingår i denna studie presenteras närmare i avsnitt 5.1 respektive 5.2.

36 Se bilaga 1 för de aktuella tidpunkterna.
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nytt ledningsgrupperna samt vissa styrelseledamöter37• Jag kunde vid
detta tillfälle uppdatera mig om händelseutvecklingen inom företagen och
följa upp det som diskuterats vid det första intervjutillfället. Under denna
andra intervjuomgång aktualiserades ånyo frågan om identifiering av
"nya" aktörer som skulle kunna vara relevanta som intervjukällor och
därmed vara av intresse för mitt forskningsprojekt. Bakgrunden var här att
de båda studerade företagens associationsform (producentkooperation)
aktualiserade ägarrollen i de strategiska förändringsprocesserna. Här
hade jag uppenbarligen ett intresse av att också fånga den strategiska
förändringsproblematiken ur ett ägar / medlemsperspektiv. Med denna
ambition som utgångspunkt identifierades i samverkan med lednings
grupperna ett antal "typiska" ägare vilka representerade såväl förtroende
valda som "vanliga" medlemmar i de båda företagen.

Med mitt aktörsorienterade synsätt och det ledningsperspektiv som varit
vägledande i den teoretiska föreställningsramen tilldelade jag företags
ledning och styrelse ett betydande inflytande över organisationerna och
därmed förändrings- och utvecklingsprocesser i dessa (jämför avsnitt 1.4
och 2.1). Med ett tydligt ledningsfokus blev medlemsperspektivet inte
speciellt framträdande i studien utan syftet var här snarare att få en
orientering om hur medlemmarna uppfattade den aktuella strategiska
situationen och de förändringsprocesser som pågick. Antalet intervjuer
med medlemmar blev därför relativt få38. Med de nu gjorda
metodologiska erfarenheterna i bagaget är jag övertygad om att jag gjort
studien annorlunda idag om jag fått möjlighet att göra om den. I den nu
genomförda studien fick medlemmarna / ägarna en tämligen undan
skymd roll där relationen mellan dem och den enskilda föreningen
måhända inte utreddes i tillräcklig och önksvärd omfattning. Detta utgör
med andra ord en för mig personligen viktig lärdom av det nu genomförda
forskningsprojektet.

Den viktigaste reflektionen i detta sammanhang gäller ett djupare studium
av medlemmarna i det producentkooperativa företaget och deras
handlings- och tanl<elogil< i samband med den aktualiserade strategisl<a
situationen. Ett dylikt tillvägagångssätt h.ade ökat möjligheterna att kasta
ljus över eventuella institutionella faktorer av betydelse för utgången av de
studerade förändringsprocesserna. Här kan påpekas att jag i fältarbetets
senare del övervägde möjligheten att även låta personalen i de två
fallföretagen ingå som intervjukällor. Mot bakgrund av min klara
avgränsning till ett ledningsperspektiv bedömde jag att medarbetarnas

37 Bilaga 1 innehåller den fullständiga förteckningen av intervjuade personer i huvudstudien.

38 Se bilaga 1
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relevans för denna studie inte var tillräckligt signifikant. Detta
utelämnande kan naturligtvis uppfattas som en brist men det har trots allt
varit motiverat av såväl teoretiska som praktiska skäl. I det avslutande
kapitlet återkommer jag mer detaljerat i en diskussion till värdet av
alternativa tillvägagångssätt. Där presenteras även några konkreta förslag
till fortsatta studier inom forskningsområdet.

Sammanfattningsvis kan sägas att urvalet av såväl fallföretag som
intervjupersoner har skett i form aven gemensam beslutsprocess från min
och empirins sida. Vad gäller intervjuerna med tidigare nyckelaktörer och
ägarrepresentanter blev det fråga om ett sekventiellt urval. Här finns
naturligtvis en risk för att detta urval varit styrt och därför blivit skevt
(biased) och således inte är representativt. Vad som talar mot denna risk är
den goda och förtroendefulla relation jag upplevt med fallföretagen där
deras inställning har präglats av öppenhet och intresse. Det har funnits ett
tillmötesgående som indikerat att de inte upplevt sig ha behov av att dölja
något eller att på annat sätt framstå i någon konstlad eller speciell dager.
Samtliga intervjuade har tvärtom varit nyfikna och välkomnat mig som
forskare.

2.3.3 Datainsamlingsarbetet

För fallstudier menar Yin (1984, s 78) att det finns vissa övergripande
principer vilka är av betydelse vid datainsamlingsarbetet. Således är det av
vikt att flera metoder används vid insamling av data, dvs det bör finnas
två eller fler källor till samma data. En andra princip som Yin lyfter fram
rör forskarens uppgift att upprätta en falldatabas bestående av alla
tänkbara data - anteckningar, intervjuprotokoll, litteratur, interna
dokument från företaget etc - som hänför sig till den slutliga
fallbeskrivningen. För det tredje menar Yin att "beviskedjan" (chain of
evidence) är central inom ramen för fallstudien. Målsättningen måste
därför vara att sträva efter trovärdighet i processen att ta fram
fallstudierapporten; allt från frågor vid datainsamlingen till hur
slutsatserna dras. Om forskaren kan följa dessa principer ökar kvaliteten i
fallstudien enligt Yin39• Jag har i studien koncentrerat mig på främst två
källor i datainsamlingsarbetet; dokument och intervjuer.

39 Jämför avsnitt 2.6 nedan där jag även diskuterar studiens trovärdighet samt resultatens

tillförlitli ghet.
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Använda dokument

Den delvis historiska ansatsen förutsatte studier av arkivmaterial.
Beträffande undersökningsobjekten, dvs de två fallföretagen, gick jag
igenom minnesskrifter från deras tidiga verksamhet. Årsredovisningar
från de senaste femton verksamhetsåren studerades med betoning på dels
sak- och faktauppgifter, dels kommentarer och uttalanden från ledande
aktörer, dvs i allmänhet VD och styrelseordförande. När det gällde att
fånga branschens tidiga historik utgjordes källorna av olika minnesskrifter
från Sveriges Slakteriförbund och dess "systerorganisationer" samt olika
dokument från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Vad gäller Sveriges
Slakteriförbund studerades också årsredovisningarna från de femton
senaste verksamhetsåren med motsvarande syften som de som gällde för
de båda fallföretagen.

I syfte att fånga den institutionella ram inom vilken branschen hade
utvecklats i nära relation med statsmakterna gick jag igenom samtliga
statliga jordbruksutredningar som gjorts sedan slutet av 1920-talet. Här
inbegreps även andra offentliga dokument såsom departementsskrivelser,
lagtexter mm. För utvecklingen under det senaste decenniet tillkom
framför allt skriftligt material rörande den internationella utvecklingen
med fokus på GATT och EG. Då slakteribranschen alltsedan 1930-talet
utgjort en del av den lantbrukarägda föreningsrörelsen blev det naturligt
att även studera LRFs roll i denna utveckling. I detta studium ingick
förutom årsredovisningar även dokument såsom utredningsunderlag,
programförklaringar, debattskrifter mm.

Den tredje huvudkategorin av dokument gällde skriftligt material rörande
de senaste årens utveckling inom branschen och de två fallföretagen. Här
ingick företrädesvis artiklar och nyhetsklipp i massmedia med tonvikt på
de lantbrukarorienterade affärstidningarna Land Lantbruk och ATL. Jag
följde deras och andra tidningars bevakning och rapporteringar av såväl
den intensifierade utvecklingen på det jordbrukspolitiska området som det
strategiska förändringsarbetet inom och mellan de två fallföretagen. En
fullständig förteckning över använda dokument återfinns i
källförteckningen.
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Intervjuerna

Intervjuer utgjorde den andra huvudsakliga källan i datainsamlings
arbetet. Studiens explorativa och teoriutvecklande karaktär talade för
ostandardiserade intervjuer. Förutonl de mer handfasta uppgifterna av
karaktären "hårddata" rörande de sedvanliga ledningsuppgifterna var
syftet att samla in data om kvalitativa förhållanden såsom individers
föreställningar och motiv bakom ställningstaganden mm. Min mål
sättning att förstå och urskilja handlingsmönster hos de intervjuade var
ytterligare ett skäl för att göra kvalitativa intervjuer (Trost, 1993, s 13). De
intervjuades bevekelsegrunder - sätt att tänka och sätt att handla - stod i
förgrunden och intervjuerna syftade bland annat till att förstå dessa
(jämför ibid, s 19).

Att fånga chefers och andra nyckelaktörers föreställningsramar
implicerade ett intresse för deras kognitiva strukturer och scheman. Här
tog jag intryck av så kallad "kognitiv mapping" som metod. Jag vill dock
inte påstå att jag använt metoden i enlighet med de systematiska
jämförelseförfaranden - i form av kodning och tolkning av kausala
element mm - som utmärker dess tillvägagångssätt4o• Däremot finns det
inslag av metoden i främst mitt tillvägagångssätt vad gäller analysen av
VDs och styrelseordförandens kommentarer i årsredovisningarna.

Vissa intervjuer blev dock ostrukturerade med en bred inriktning. Detta
gällde framför allt de första intervjuerna i studien då jag önskade få en
grundläggande förståelse för branschen och dess villkor samt de båda
fallföretagens verksamhet. Allt eftersom studien och fältarbetet framskred
kunde jag bli mer fokuserad i mitt sätt att strukturera intervjuerna. Denna
"tratt-teknik" blev inte minst aktuell då jag återvände till de båda lednings
grupperna en andra gång för att följa upp förändringsprocessen och det
strategiska ledningsarbetet.

Som "ledstjärna" har jag i intervjuarbetet använt en semi-strukturerad
design. Intervjuerna har varit strukturerade i den bemärkelsen att frågorna
utformats för att stödja en systematisk genomgång av områden jag varit
intresserad av. Detta gällde inte minst de intervjuer som gjordes med
nyckelaktörer som inte längre var aktiva i fallföretagen. Här var fokus
riktat mot insamling av data rörande händelser och förändringsförlopp i
förfluten tid. Frågorna och uppföljningsfrågorna utformades med hänsyn
till detta så att de intervjuade fick möjlighet att utveckla sina resonemang

40 Stubbart & Ramaprasad (1988), Löwstedt (1989) och Laukkanen (1990) utgör exempel på
forskare som använt kognitiv mapping för att kartlägga kognitiva strukturer och fånga chefers

föreställningsramar .
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rörande dessa centrala problemområden. Det förekom därför både
detaljorienterade och klargörande så kallade "probes" ("sonderingar", Kjrer
Jensen, 1995, s 78-79) i linje med min "tratt-teknik". I syfte att tydliggöra
vissa frågeområden använde jag även simulerande frågor41 (ibid, s 76).

Med min delvis historiska ansats förekom det av naturliga skäl också
tidsfrågor där jag relaterade frågorna till det förflutna och till nutiden. Inte
sällan använde jag då tidsaxlar i intervjuns irLledning för att skapa en
informell och avslappnad kontext runt intervjusituationen. Den inter
vjuade fick koppla av genom att berätta sin historia samtidigt som jag fick
möjlighet att lära känna vederbörandes bakgrund och måhända bättre
förstå hans42 reaktioner och föreställningar om händelser och skeenden i
förfluten tid (Kjrer Jensen, 1995, s 68-69). Retrospektiva frågor lider av
särskilda brister där glömska och omtolkningar är viktiga element (Trost,
1993, s 52).

Som intervjuare sökte jag få den intervjuade att i minnet gå tillbaka till den
aktuella tiden. Här kom väsentliga händelser och betydelsefulla skeenden
i fallföretagens och branschens utveckling att ljäna som viktiga
"fästpunkter" för minnet hos de intervjuade. Detta förfarande påminner
om den så kallade "critical incident-tekniken" (Flanagan, 1954) vilken även
varit en utgångspunkt vid uppläggningen av studiens dataredovisning (se
nedan). Trots kritiken mot att metoden bygger på forskarens egna
bedömningar av vad som är "kritiskt" så menar Bitner et al (1985, s 49) att
det finns fördelar såsom att syftet endast behöver vara formulerat i
generella termer före datainsamlingen. Att analys och tolkning således
kan ske under och efter datainsamlingen rimmar väl med denna studies
teoriutvecklande syfte.

Samtidigt som intervjuerna hade denna strukturerade karaktär så fanns
det också betydande ostrukturerade inslag. Syftet med intervjuerna var
även att få fram värderingar av situationer både i förfluten tid och i den
pågående förändringsprocessen. Jag ville ge intervjupersonerna möjlighet
att uttrycka sina åsikter, attityder, föreställningar mm. Många frågor blev
med hänsyn till detta av dialogutvecklande karaktär. Inte minst gällde
detta för djupintervjuerna med de två företagens ordförande och VDar.

41 För att fånga det kooperativa företagets särart och relatera det i vissa avseenden till det
kapitalassociativas använde jag mig exempelvis av frågor med följande simulerande

karaktär: Om jag nu vore en "nybliven" lantbrukare som just har arrenderat en gård, varfor
skulle jag bli medlem i er forening när jag kan leverera till det privata slakteriet som ligger
närmare? Vad skulle du ge mig for råd, vilka är fordelarna ? Hur övertygar du mig, ge mig

argumenten etc?

42 Av bilaga 1 framgår att samtliga intervjupersoner i huvudstudien var män.
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Att intervjuerna i många fall fick en samtalsform innebar att en naturlig
kontakt kunde skapas med intervjupersonen ifråga. Att använda sig aven
grov intervju-guide43 med olika frågeområden innebar en semi
standardiserad intervjuform. Ordningsföljden mellan frågorna var inte
given på förhand utan här tillät jag att samtalets naturliga utveckling fick
bestämma ordningen från fall till fall. Detta flexibla och situations
anpassade förhållningssätt innebar att huvudsaken blev att frågorna
täckte mitt önskade informationsbehov (Lundahl & Skärvad, 1982, s 72).

Totalt kom huvudstudien att omfatta 37 intervjuer med 30 personer44•

Med undantag aven person intervjuade jag de två ledningsgrupperna vid
två tillfällen. Vid det andra tillfället intervjuades KBS' ledningsgrupp
tillsammans. Denna gruppintervju inföll naturligt vid mötet med
ledningsgruppen med fördelen att jag kunde få ett positivt och
stimulerande samtalsklimat45• Samtidigt fanns det en risk att de
intervjuade påverkade varandra med detta upplägg (jämför Kjrer Jensen,
1995, s 82-83). Jag menar dock att fördelarna övervägde eventuella
nackdelar i detta konkreta fall.

Vad gäller ledningsgrupperna och personer vid Slakteriförbundet gjordes
dessa intervjuer på respektive persons arbetsplats. Ägarrepresentanterna,
dvs styrelseledamöter och medlemmar, intervjuades i bostaden vilket på
sätt och vis är lantbrukarnas arbetsplats då de i allmänhet är egen
företagare. För tidigare verksamma inom de två fallföretagen fanns det
exempel på intervjuer både i bostaden och på den nuvarande arbets
platsen. En intervju gjordes på Handelshögskolan i Stockholm. För att
intervjusituationen skulle påverkas så litet som möjligt av yttre
omständigheter försökte jag skapa en ostörd miljö utan onödiga
telefonsamtal mm. Före varje intervju skickades ett introduktionsbrev med
en presentation av undertecknad, en kortare orientering om forsknings
projektet samt mitt syfte med intervjun.

I intervjuns inledning var jag också tydlig med att den lämnade
informationen endast skulle användas av mig och att det vid
dataredovisningen inte skulle framgå vem som hade lämnat denna
information. Genom att garantera anonymitet ökade möjligheterna för att
en förtroendefull och ömsesidig dialog kunde komma till stånd vilket båda
parter uppfattade som nödvändigt. De enda undantagen vad gäller

43 Se bilaga 2

44 En förteckning över dessa personer liksom tidpunkten för respektive intervju framgår av
bilaga 1. Till detta ska läggas det trettiotal intervjuer som ingick i de två förstudierna.

45 Kjcer Jensen (1995, s 82-83) menar att gruppintervjun i denna bemärkelse kan betraktas som
ett "drivhus".
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anonymitet i studien kom att gälla de två VDarna. Dessa aktörer hade en
sådan nyckelroll i den studerade förändringsprocessen att deras
anonymitet var svår att hantera utan att fallbeskrivningen hade blivt
lidande. Att i efterhand få tillstånd från de två personerna att släppa på
anonymitetskravet visade sig dock inte utgöra något som helst problem.

Intervjuerna varade i allmänhet i en och en halv till två timmar men det
fanns exempel på allt från fyrtiofem minuter till tre timmar. Majoriteten av
de gjorda intervjuerna spelades in på band men jag förde också parallella
anteckningar vid dessa tillfällen. Vid övriga intervjutillfällen fördes enbart
anteckningar. Anledningen till att bandspelare inte alltid användes var att
intervjuerna med medlemmar i de två fallföretagen var av tydlig samtals
karaktär där jag snarast ville orientera mig om hur medlemmarna upp
fattade den strategiska situationen och företagsledningarnas handlande.
Jag bedömde det därför inte som lika nödvändigt att använda bandspelare
vid dessa tillfällen. De inspelade intervjuerna skrevs ut in extenso46

medan anteckningarna renskrevs och redigerades.

2.4 Dataredovisning

Vid dataredovisningen stod jag inför frågan om hur jag skulle visa de
uppnådda resultatens tillförlitlighet. Med ett hermeneutiskt kunskaps
intresse konfronterades jag med problemtet hur jag skulle kommunicera
min egen inre tolkningsprocess till en utomstående. Ödman (1979) menar
att man bör ge läsaren möjlighet att kontrollera dataunderlaget för
tolkningen och att rådet till den hermeneutiska forskaren därför blir att
presentera tolkningsunderlaget i form av bevismaterial såsom
dokumentation och argument (ibid, s 98-99). I mitt konkreta fall innebar
detta att det antingen skulle bli fråga om en relativt omfattande
redovisning - med låg grad av teoripåverkan och en minskad läsvänlighet
som följd - eller en kortare och mer teoripåverkad dataredogörelse vilket
sin tur skulle minska kontrollerbarheten av uppnådda resultats
tillförlitlighet (Björkegren, 1986, s 243). Jag valde det förstnämnda
alternativet vilket betyder att min dataredovisning är tämligen omfattande.

Lindgren (1982, s 47 ff) menar att det blir forskarens subjektiva bedömning
som ligger till grund för urvalet av de data som presenteras i
fallbeskrivningen. Lindgren (ibid) menar att krav på konsistens och

46 Ett av de inspelade banden visade sig vara trasigt varför jag var hänvisad till mina
anteckningar i detta fall. Jag bedömer dock inte denna intervju som ett "bortfall" i statistisk

mening eftersom jag trots allt fick med mig det huvudsakliga innehållet.
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relevans kan vara vägledande här. Detta innebär då ett krav på
redovisning av samtliga de data forskaren faktiskt använt som underlag
och utgångspunkt för sin analys och tolkning. Detta krav gör att forskaren
måste redovisa tre olika typer av data; "bakgrundsdata", som kan vara
historiska och strukturella förhållanden gentemot vilken den beskrivna
processen eller situationen kan relateras; "processdata", vilka skildrar den
studerade processen eller situationen utan att forskaren lägger in sina
värderingar; samt slutligen "omständighetsdata", vilka är data som inte är
direkt relaterade till den studerade processen men som ändå bedöms vara
av sådan betydelse att de bör ingå i fallbeskrivningen (ibid, s 50-51). Jag
finner dessa krav ytterst rimliga och de har därför varit vägledande inför
presentationen av fallbeskrivningen.

Vad gäller designen och utformningen av fallbeskrivningen har jag valt en
strikt kronologisk struktur vilket betyder att fallen beskrivs över tiden.
Också Yin (1984, s 131 ff) tar upp denna frågeställning vad gäller
fallstudier. Han diskuterar några olika rapportstrukturer och menar att
den kronologiska strukturen är lämplig för såväl ett deskriptivt som ett
explorativt syfte (ibid, tabell 6.1, s 131), vilket stämmer väl in på denna
studie.

I avhandlingens kapitel 4 ges inledningsvis en redogörelse för slakteri
branschens ursprung och utveckling fram till tidpunkten för studien.
KapitelS omfattar de båda fallföretagens historia från respektive
organisations bildande fram till tiden för studien. Gemensamt för dessa
beskrivningar är att de är strikt kronologiska, dvs branschutvecklingen och
fallföretagens framväxt beskrivs med hjälp aven tidsaxel där fokus ligger
på för branschen och företagen kritiska händelser (jämför Flanagan, 1954).
Anledningen till detta är att jag velat lyfta fram den institutionella
utveckling som dominerat branschen från 1930-talets början och som blev
kännetecknande för de båda företagens verksamhetslogik. Kritiska
11ändelser i historisk analys har bland annat använts av Johannisson
(1980) och Kjellen & Söderman (1980). De sistnämnda diskuterar i termer
av "milstolpar" när det gäller beskrivningar av organisationers historia
med en kronologisk falldesign. För mitt vidkommande medförde det
tydliga politiska inslaget i styrningen och utvecklingen av bransch
villkoren att politiska beslut och offentliga källor i form av bland annat
statliga utredningar fick ett stort utrymme i beskrivningen av branschen
och dess utveckling.

Vad gäller beskrivningen av fallföretagen har syftet varit att dels återge de
mest centrala besluten och händelserna som kom att påverka den
strategiska utvecklingen inom respektive företag, dels återge ledande
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aktörers värderingar, normer och föreställningar47 kring denna
utveckling. I linje med denna studies socialkonstruktivistiska
utgångspunkter (jämför ovan avsnitt 2.1 och Berger & Luckmann, 1967) är
de återgivna fallbeskrivningarna aktörsorienterade där de studerade
aktörernas sociala verklighet, dvs verkligheten som den uppfattas och
uttolkas av de inblandande aktörerna (Lundahl & Skärvad, 1982, s 139),
står i centrum. Av detta följer att jag valt att lyfta fram olika individers
återgivna "bilder" av eller uppfattningar om strategiska förändringar och
kritiska händelser i företagens historia där så varit möjligt. Denna del av
fallbeskrivningen är således av historisk och retrospektiv karaktär (jämför
avsnitt 2.2.1 och 2.3.2 ovan).

Beträffande den del av fallbeskrivningen som kan sägas röra "nutiden" har
jag på motsvarande sätt låtit olika aktörer komma till tals i form av
återgivna citat för att tydliggöra deras subjektiva logik och rationalitet;
detta inte minst mot bakgrund av fallföretagens producentkooperativa
associationsform med dess "dubbla rationaliteter"48 (Sjöstrand, 1997).
Dessa mer personligt färgade bilder av händelseförlopp och beskrivningar
av förändringsprocesser varvas med en neutralt orienterad beskrivning av
de faktiska yttre omständigheterna kring fallföretagen och de förändringar
som skedde. Jag har valt att låta hela fallbeskrivningen - allt från den
historiska bakgrunden fram till tidpunkten för den nu aktuella studiens
avslutning - i största möjliga utsträckning stå utan mina tolkningar.
Datainsamling och redovisning av empiriskt material har dock inte skett
helt "teorilöst" (jämför avsnitt 2.2 ovan). Dataredovisningen står därför
relativt fritt och med en låg grad av teoripåverkan. Detta görs i syfte att ge
läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om det
tolkningsunderlag jag senare använder i mitt analysarbete (jämför
Ödman, 1979; Lindgren, 1982; Björkegren, 1986; med flera).

Gemensamt för såväl den historiska som den nutida beskrivningen är att
jag försökt återge både den yttre och inre kontexten kring förändrings
processerna (Pettigrew, 1979, 1985, 1987, 1990; Normark, 1994). Med
andra ord har det handlat om att få en aspektrikedom i det empiriska
materialet (Noren, 1990). Avsikten har varit att beskrivningen ska
förmedla respondenternas värld på ett sätt som skapar närhet och
inlevelse. Jag har därför låtit aktörerna själva komma till tals via direkta
citat från intervjuerna. Detta ger alltså både mig och andra läsare möjlighet
att reflektera över den "mening" som inblandade aktörer uttrycker (ibid, s

47 Jämför Normann (1975, s 31) som använder begreppet "signifikanta aktörer".

48 Jämför avsnitt 1.3.1 ovan och den mer fördjupade diskussionen i 3.9.1 inom ramen för den
teoretiska föreställningsramen.
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38). Med undantag av de två verkställande direktörerna som ingår i
studien har citaten ej specificerats till person. Intervjumaterialet
presenteras i form av lätt redigerade men annars i huvudsak obearbetade
rådata som illustration och fördjupning till den mer faktamässigt
orienterade beskrivningen. Syftet har som ovan redan poängterats helt
enkelt varit att "låta data tala" (jämför Björkegren, 1986; Noren, 1990).

2.5 Databearbetning och analys

För att knyta an till mitt metodsynsätt och den kvalitativa fallstudien
(jämför avsnitt 2.1 och 2.2 ovan) så har studiens teoriutvecklande karaktär
inneburit att tolkningen av empirin skett löpande i form aven kontinuerlig
process av återkoppling mellan teori och empiri. Detta interaktiva samspel
framhålls också av andra forskare med detta synsätt (Glaser & Strauss,
1967; Noren, 1990; Södergren, 1992; med flera). Resultaten har därför
successivt växt fram i en process där sekvenser och gränser varit otydliga.
Det egentliga tolkningsarbetet utmynnade i två analyskapitel och ett
slutsatskapitel. Mitt sätt att bearbeta och analysera de empiriska
observationerna inbegrep dock tre steg varav det första utgjordes av de
egentliga fallsbeskrivningarna i kapitel 4 och 5. Dessa gjordes med
kronologiska utgångspunkter med en sortering av data efter en tidsaxel.
För att kunna rekonstruera händelseförloppen jämförde jag uppgifter från
intervjuer med andra intervjuer och med dokument. Denna del av
databearbetningen blev en kontinuerlig process som pågick under
fältarbetet.

Det andra steget i bearbetningen och analysen innehöll en sortering och
kategorisering av materialet där jag sökte återkommande teman i form av
aspekter på de undersökta strategiska förändringsprocesserna. Kapitel 6
återger dessa empiriskt återkommande teman i datamaterialet. Fram
ställningen representerar en av mig gjord tolkning utan några explicita
teoretiska kopplingar. Däremot ingår ytterligare citat och uttolkningar från
det empiriska materialet vilka inte finns representerade i kapitel 4 eller 5. I
en bemärkelse kan det därför hävdas att fallbeskrivningarna fortsätter i
kapitel 6. En betydelsefull skillnad är dock att det empiriska materialet inte
står "fritt" utan är resultatet av min gjorda "empiriska analys", dvs vad jag
bedömt vara väsentligt för förståelsen av datamaterialet. De tre teman som
identifieras tjänar som en "brygga" till den mer teoretiskt orienterade
analysen i kapitel 7 där jag sedan söker modifiera och utveckla vissa
begrepp inom det undersökta problemområdet.
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I linje med min socialkonstruktivistiska syn valdes således en tematisk
analys som grundläggande analysmetod. Tematisk analys är en form av
hermeneutisk metod och har bland annat beskrivits av Björkegren (1986, s
260 ff) och användes också i hans studie. Min tematiska design medförde
att jag sökte mönster i det empiriska materialet vilka kunde jämföras med
min teoretiska föreställningsram. Att matcha dessa empiriskt baserade
mönster ("pattern-matching", Yin, 1984, s 103) kom att utgöra den
övervägande - och därmed mest omfattande - delen av analysarbetet i
studien. De olika mönstren kom med andra ord att bli analytiska
kategorier (Glaser & Strauss, 1967, s 101 ff; Trost, 1993, s 75).

Beträffande designen av studiens analysdel kan tilläggas att jag har sökt
förklaringar till och ökad förståelse för de processer som presenteras i
fallbeskrivningarna. Studiens explorativa fokus har inneburit att analysen
utgjort en del aven teoriutvecklande process (Glaser & Strauss, 1967) i
vilken jag velat utveckla min föreställningsram för att därmed öka
förståelsen för den studerade ledningsproblematiken. Mot bakgrund av
min kronologiska design i fallsbeskrivningarna har även analysen haft
kronologiska inslag där jag sökt spåra förändringar över tiden.
Möjligheten att göra detta är också en av fallstudiens styrkor då den inte är
begränsad till tvärsnittsdata eller mätningar som är att hänföra till en viss
tidpunkt eller situation (Yin, 1984, s 110). Inslaget av historisk analys
hänför sig till att jag hade kritiska händelser - såsom strategiska beslut
och ledarskiften ifallföretagen - och ledande aktörers påverkan och
inflytande mm som utgångspunkt i databearbetningen (jämför Lundahl &
Skärvad, 1982, s 149).

2.6 Trovärdighet, fallstudiens kvalitet samt resultatens
tillförlitlighet

Fallstudien har genom sitt starka empiriska fokus en fördel i det att goda
möjligheter finns för forskaren att känna en närhet till det studerade
forskningsobjektet och därmed en djupare förståelse för komplexa och
annars svårfångade frågeställningar och problemområden (jämför
Valdelin, 1974; Eisenhardt, 1989; Yin, 1984; med flera i avsnitt 2.2).
Samtidigt har dock metoden eller ansatsen utsatts för kritik för sin
bristande trovärdighet på grund av forskarens subjektiva bedömning
(bias) av ett osystematiskt sammanställt empiriskt material. Denna kritik
är dock inte unik för fallstudieansatsen utan "biases" hos forskaren
förekommer även inom andra metodologiska ansatser och kan därför
sägas vara ett mer generellt forskningsproblem.
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Dilemmat med forskarens eventuella påverkan på sociala system är något
som Lundin & Wirdenius (1990) menar är något naturligt och oundvikligt.
Det går därför aldrig att vara "neutral" och det vore naivt att försöka vara
diskret när man som forskare går in i en studie. Denna "forskare-effekt"
kan illustreras av att förväntningar påverkar respondenterna (ibid, s 128).
Författarna föreslår att ett "forskningskontrakt" upprättas i syfte att
minimera de störningar som det kan innebära att gå in i en organisation
och där göra en studie. Något formellt kontrakt upprättades inte vad gäller
min studie. Däremot vågar jag påstå att ett sådant fanns informellt genom
att fallföretagen på frivillig basis medverkade i studien och inte bara
godkände min närvaro utan också välkomnade den. Som nämndes ovan i
avsnitt 2.3.2 upplevde jag en god och förtroendefull relation med
fallföretagen där deras inställning präglades av öppenhet och intresse.
Naturligtvis kan fallföretagen ha upplevt detta förhållande annorlunda
och att jag sålunda har misstagit mig på denna punkt. Jag bedömer dock
denna risk som liten.

Att frågan om trovärdighet vid fallstudier rymmer ett potentiellt problem
beror inte minst på att forskaren ofta är starkt involverad i hela forsknings
processen och att "närheten" från forskarens sida i såväl datainsamlingen
som analysen visserligen kan vara en styrka i fallstudien jämfört med i
andra metodansatser men samtidigt också bidra till en subjektivitet och
skevhet (bias) i slutsatserna. För att tolkningen ska anses vara trovärdig
måste den kunna förklara det presenterade datamaterialet och här ligger
det ett stort ansvar på forskaren.

Björkegren (1986, s 25 ff) tar i detta sammanhang upp olika kontroll
principer för att hantera frågan om trovärdighet. Att fallbeskrivningen är
korrekt implicerar att den ger en fakta- och innehållsmässigt rättvisande
bild av det studerade händelseförloppet. För att tolkningen ska bedömas
som trovärdig måste det således finnas ett underlag som ger en så
rättvisande bild som möjligt av händelseförloppet. Björkegren (ibid) menar
att detta kan uppnås genom att bland annat växla fokus mellan olika
aktörers perspektiv för att på sätt få en mer mångfasetterad bild av det
undersökta fenomenet samt genom att använda tillförlitliga data
insamlingsmetoder i syfte att få en god kvalitet i datamateriaIet.

Jag har i studien sökt nå trovärdighet i tolkningen genom att presentera ett
tämligen rikt datamateriaI där flera aktörers perspektiv och utsagor
kommer i förgrunden i fallbeskrivningarna. Som framgår ovan i avsnittet
om urval lät jag intervjupersoner i flera fall rekommendera "nya"
informationskällor i vilket det naturligtvis ligger en risk för "skevhet".
Beträffande urvalet av ägarföreträdare gjordes detta för övrigt med det
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explicita syftet att få olika åsiktsinriktningar representerade49. Jag har
också försökt se trovärdighet som en fråga om dialog med intressenter.
Här är fallbeskrivningen ett medel att skapa denna trovärdighet (jämför
Noren, 1990). Det har känts angeläget att dokumentera den framväxande
designen och mitt sätt att arbeta med de två analyskapitlen 6 och 7.
Följaktligen har detta varit ett sätt att visa på hur jag gjort bearbetningen av
datamateriaIet.

Jag vill i detta sammanhang än en gång understryka att min analys och
tolkning är gjord utifrån ett ledningsperspektiv och att jag därför lagt fokus
på ledningsteori. I ett tidigare avsnitt (2.3.2) pekade jag på värdet aven
tänkbar alternativ undersökningsdesign där möjliga institutionella
förklaringsfaktorer tydligare kunde belysas. Mot bakgrund av detta har jag
i denna bemärkelse därför ej gjort en fullständig tolkning vilket kan ha
påverkat tolkningens trovärdighet. Jag återkommer i avhandlingens
avslutande kapitel 8 till eventuella begränsningar i studiens resultat, detta
till följd av mina avgränsningar till ett ledningsfokus i såväl den teoretiska
föreställningsramen som det empiriska tillvägagångssättet. Mot bakgrund
av denna diskussion föreslår jag där även några alternativa studier som
förslag till fortsatt forskning.

Vad gäller de använda datainsamlingsmetoderna pekade jag tidigare på
framför allt intervjuer med nyckelaktörer som primärkälla. Tillförlitlig
heten sökte jag hantera genom en semi-strukturerad design där vissa
teman eller områden skulle täckas under intervjuförloppet. I många fall
använde jag också bandspelare för att få med detaljer och nyanser i
utsagor (jämför 2.3.3). Studier av olika dokument var den andra
huvudsakliga datakällan. Här fick jag möjlighet att stämma av utsagor i
intervjuerna mot "faktauppgifter" som fanns i offentliga utredningar,
årsredovisningar mm. Detta uppfattade jag som speciellt centralt vad
gällde händelser längre tillbaka i tiden där risken för minnesförluster och
efterhandsrationaliseringar är uppenbar (jämför 2.2.2). Inför analysarbetet
sammanställde jag databasen i form av intervjuprotokoll och fakta
underlag från dokumentstudierna till ett arkiv (jämför Yin, 1984, s 36).
Detta arkiv låg sedan till grund för den mer systematiska analysen vilken
resulterade i dels en tematisk empirisk analys (kapitel 6), dels en mer
teoretiskt orienterad analys med ett teoriutvecklande syfte (kapitel 7).
Föregående avsnitt beskrev mer i detalj arbetet med denna
"tvåstegsanalys" .

49 Se avsnitt 2.3.2.
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Ytterligare en kontrollprincip som Björkegren (1986, s 25) tar upp i syfte att
bedöma tolkningens trovärdighet i en fallstudie gäller forskarens möjlighet
att stämma av datamaterialet och fallbeskrivningen med de studerade
aktörerna. Dessa aktörer får då möjlighet att bedöma korrektheten i
materialet och ge återföring med eventuella förslag till förändringar. För att
öka arbetets trovärdighet har jag gjort avstämningar vid i huvudsak två
tillfällen med några av nyckelaktörerna bland de intervjuade. Dessa
avstämningar gällde såväl de rena empiriska observationerna, dvs det
sakliga innehållet i fallbeskrivningarna, som den tolkning och analys som
sedan gjordes. Avstämningarna syftade alltså till att få hjälp med
bedömningen av fallbeskrivningarnas korrekthet. Här fanns det således
tillfälle att ge återföring i form av eventuella korrigeringar av materialet.

En avstämning av materialet gjordes under 1992 inför publiceringen aven
delrapport inom ramen för detta forskningsprojektso. En slutlig
avstämning gjordes 1997 inför publiceringen av slutrapporten. Förutom
dessa mer formella avstämningar av materialet hade jag förmånen att få
träffa och intervjua ledningsgrupperna vid två tillfällen. Under den andra
datainsamlingsomgången tog jag vara på tillfället att stämma av de
viktigaste iakttagelserna från det första intervjutillfället. Denna mer
informella avstämning under datainsamlingsarbetet syftade primärt till
att klarlägga huvudintrycken och undanröja eventuella oklarheter och
missförstånd i hur jag uppfattat och tolkat mina empiriska iakttagelser.

Ytterligare en form av avstämning gäller de avrapporteringar som gjorts i
form av presenterade uppsatser vid konferenser och forskningssymposier.
Jag har vid dessa tillfällen kunnat pröva några av de teoretiska
utvecklingsspåren. Med tanke på att jag författat några av dessa
forskningsrapporter tillsammans med kollegerS1 så har jag indirekt i
samband med diskussioner fått återföring från dem på mitt material och
detta projekts mer eller mindre utvecklade teoretiska tankegångar och
resultat. Vid medverkan på seminarier och vid utbildningstillfällen har jag
dessutom fått möjlighet att stämma av delar av resultaten med företrädare
för den aktuella branschen och med delar av empirin. Att forsknings
resultat ska vara kommunicerbara både internt till forskarvärlden och
externt till praktiken är något som bland annat Lindholm (1979, s 211 ff)S2
och Gummesson (1988, s 147 ff) lyfter fram som ett viktigt kriterium för
god forskning.

50 Åkesson (1992)

51 Se Åkesson et al (1991, 1992a, 1992b, 1992c) och Åkesson & Stein (1994).

52 Lindholm (ibid, s 212) talar sålunda om att vetenskapen ska vara en "allmänning", dvs att
vetenskapliga tankar och resultat ska vara kommunicerbara och därvid förståeliga. I detta
krav ingår också att kontexten/sammanhanget/perspektiven kommuniceras.
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Kontroll av tillförlitligheten hos de uppnådda resultaten i studien baseras
slutligen på en omfattande dataredovisning och min minimala teori
påverkan (Björkegren, 1986, s 242 ff). Skälet för detta har redovisats ovan
där jag lyfte fram betydelsen av att låta "data tala" (jämför Glaser &
Strauss, 1967; Czarniawska-Joerges, 1992) och av att visa ett underlag för
tolkning. Det gör det även möjligt för läsaren att själv bilda sig en
uppfattning om fallbeskrivningarna. Därmed lämnas möjligheter till
alternativa tolkningar vilket i sin tur kan underlätta bedömningen av
rimligheten i min tolkning (jämför Björkegren, 1986, s 243). Samman
fattningsvis har jag här pekat på några av mig använda kontrollprinciper
för att säkerställa datamaterialets kvalitet samt rimligheten och
tillförlitligheten i de i studien framtagna resultaten.

2.6.1 Att använda ett enstaka fall som dataunderlag - konsekvenser
för resultatens giltighet

Jag diskuterade tidigare i avsnitt 2.3.2 urvalsproblematiken vid fallstudier
och konstaterade där att huvudstudien kom att omfatta ett "fall" men att
det var två företagsledningar och deras strategiarbete under en
förändringsprocess som stod i fokus. Med utgångspunkt i de empiriska
beskrivningarna kan det därför hävdas att studien har sin empiriska
hemvist i två "fall" men att analysarbetet kom att koncentreras kring en
gemensam ledningsproblematik.

I statistisk mening går det inte att generalisera utifrån ett enda fall.
Lundahl & Skärvad (1982, s 136) refererar dock Bower (1970) och Jelinek
(1979) som båda hade ett teoriutvecklande syfte med en fallstudie som
empirisk bas. Även Björkegrens (1986) arbete baserades på en fallstudie av
en organisation där syftet var teoriutvecklande. Dahlgren & Witt (1988)
genomförde en fallstudie och motiverade valet av fallstudieansatsen med
att teoribildningen på det aktuella området var svagt utvecklad och därför
inte möjliggjorde formulerandet av tillräckligt välartikulerade hypoteser
som sedan skulle kunna prövas (ibid, s 94).

Syftet med min fallstudie är inte heller att göra generaliseringar i statistisk
mening utan snarare att generalisera på teoretisk nivå, så kallad "analytisk
generalisering" (Yin, 1984, s 39). Det är alltså inte de empiriska resultaten
av undersökningen som kan generaliseras utan i stället de hypoteser och
teorier som dessa resultat genererar (Valdelin, 1974). Att generera teori
implicerar att varken antalet fall eller exakta bevis är avgörande vilket
framgår av Glasers & Strauss (1967, s 30) formulering nedan.
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/ISince accurate evidence is not so crucial for generating theory, the kind ofevidence, as weIl as
the number ofcases, is also not so crucial. A single case can indicate ageneral conceptual
category or property; afew more cases can confirm the indication"

Kraven på generalitet tas ofta som intäkt för att arbeta med en avsiktlig
design aven studie (Miles & Huberman, 1994, s 16 ff). Jag menar - i likhet
med bland annat Noren (1990) - att forskning i stor utsträckning är ett
hantverk, där intuition, engagemang och lärande är nog så viktigt.
Följaktligen delar jag Lincolns & Gubas (1985) uppfattning att det inte
finns någon generalitet och speciellt inte i analytisk eller statistisk mening.
Snarare pekar dessa författare på betydelsen av att forskaren i en
framväxande design hellre dokumenterar forskningsprocessen och
fenomenet i dess kontrext. Mot denna bakgrund konstaterar Noren (1990, s
10-11) att förmedlingen av fenomenet i sin kontext med hjälp aven
framväxande design därmed borde vara en rimlig grund för ett visst mått
av generalisering. I sammanhanget kan påpekas att inte heller
Gummesson (1988, s 85) känner att de traditionella kraven på generalitet
är så relevanta vid studier av förändringsprocesser i organisationer.

Även Normann (1976) tar upp frågan om i vilken utsträckning man kan
pröva eller utveckla en teori med hjälp av bara ett eller ett ganska
begränsat antal fallstudier. Vad gäller möjligheterna att generalisera från
ett enda fall hävdar han att detta grundar sig på att mätningarna är
uttömmande vilket i så fall gör det möjligt att nå en grundläggande
förståelse av strukturen, processen och drivkrafterna snarare än ett ytligt
fastställande av orsak-verkan-samband (ibid, s 73).

Min studies processuella ansats och fokus på strategiskt förändrings- och
ledningsarbete skulle här också tala för möjligheten att studera
mekanismer i den strategilöshet som empiriskt identifierades i projektet.
Dessa mekanismer rörde främst hanteringen av den aktuella vakuum
situationen. Studiens fokus på dessa mekanismers funktioner skulle enligt
Normanns (ibid) synsätt i så fall öka möjligheten att utveckla ny teori från
en enstaka fallstudie. Till detta kommer betydelsen av att jämföra
fallbeskrivningarna med någonting annat (ibid, s 73). Jag har kunnat
jämföra mina observationer mot de mer etablerade teoritraditionerna och
föreställningarna (Normann, ibid, s 75 som refererar Burns, 1967, vad
gäller detta jämförelseobjekt). Att jag i flera avseenden bryter mot dessa
andra föreställningar och förklaringsmönster och lyfter fram det mycket
speciella i vad som kännetecknar en strategisk förändringsprocess under
extrema osäkerhetsförhållanden motiverar således i mina ögon det
enskilda empiriska fallets värde. Den av mig identifierade strategiska
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situationen representerar här i många stycken ett unikt och "nytt"
fenomen, något som ger studien ett tydligt empiriskt bidrag.

Frågan inställer sig då hur det specifika i den undersökta situationen
påverkar möjligheten att dra slutsatser utöver dem som gäller för
fallföretagen? Hur relevanta är de av mig utvecklade teorierna för studier
av exempelvis strategiskt lednings- och förändringsarbete i en vidare
bemärkelse? Med Glasers & Strauss' (1967, s 32-35) terminologi kan denna
fråga uttryckas som huruvida vi har att göra med "substantive" teori, dvs
mer avgränsade och specifika teorier för ett empiriskt område, eller
''formal'' teori vilken är mer begreppsmässigt generell till sin natur.

Mina gjorda avgränsningar visade bland annat att jag arbetat med den
producentkooperativa associationsformen och att möjligheterna att
använda studiens resultat utanför denna huvudmannaform därför
ingalunda är självklara (jämför avsnitt 1.4). Jag kommer i det avslutande
kapitlet att precisera avhandlingens empiriska och teoretiska bidrag och
jag återkommer då med en diskussion om i vilken utsträckning denna
studie kan hävda någon grad av generalitet och därmed om konsekvens
erna för giltigheten hos de framtagna resultaten.
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TEORETISK FÖRESTÄLLNINGSRAM

Föregående kapitels beskrivning av forskningsprocessen pekade på att
den kvalitativa fallstudien gav mÖjlighet till en framväxande design och
detta blev också fallet i den här studien. Som konsekvens var inte min
referensram fullständig och given i studiens empiriska utgångsläge.
Tvärtom så har det funnits utrymme för ett samspel mellan empiriska
erfarenheter och litteraturstudier vilket kombinerat med rena intressef
örskjutningar gjort att det slutgiltiga syftet respektive referensramen är
produkter aven i tiden utsträckt forskningsprocess. Projektets inriktning
har förändrats med tiden och i detta kapitel redogör jag därför för de
huvudsakliga utgångspunkterna i min teoretiska föreställningsram.

Disposition

Kapitlets disposition och innehåll kan beskrivas enligt följande. Efter en
inledande diskussion om organisationers omvärldsrelationer och
tänkbara anpassningsmekanismer tar jag upp och preciserar begreppen
strategi och förändring. Därefter redogör jag för några centrala
föreställningar kring företagsledande i vilka det ingår förväntningar på
att arbeta med strategiska frågor. Därigenom uppfattas en företags
ledning som legitim. De följande avsnitten tar upp olika perspektiv - ett
analytiskt, processuellt, kognitivt respektive tolkande - på strategi liksom
strategiskt lednings- och förändringsarbete där avsikten är att ge en
uppfattning om inom vilken teoritradition detta arbete ligger.

Begreppen karisma och förtroende kommer i blickfånget i avsnittet om
det visionära ledarskapet där individens roll och funktion i ledning av
strategiskt arbete diskuteras. Aktörers betydelse har sin grund i att de
tillskrivs roller vilka de kan avspegla och legitimera genom bland annat
symbolaktiviteter och processer av meningsskapande. Den teoretiska
föreställningsramens senare delar inbegriper en diskussion om
strukturens betydelse inklusive de hierakiska nivåernas påverkan 
något jag valt att kalla "nivåproblematiken". Dessutom ingår
kommunikationsaspekter på strategiska förändringsprocesser samt
strategiskt lednings- och förändringsarbete inom ramen för denna
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avhandlings empiriska hemvist, dvs kooperativa eller - för att använda
Normarks (1994) terminologi - medlemsägda företag.

Genomgången av några synsätt rörande möjligheter att i organisationen
skapa förutsättningar för en dialog kring strategiskt viktiga frågor pekar
på att ett dylikt samtal utgör en av de mer väsentliga förutsättningarna
för att ideer och förslag till strategisk förändring ska kunna initieras och
växa fram i organisationer. Utifrån ett ledningsperspektiv bidrar därmed
dialogen genom sin katalytiska funktion till att implementeringen och
realiserandet av strategiskt handlande och tänkande underlättas.
Kapitlet avslutas med en uppsummering av kunskapsläget inför den
empiriska fasen och analysdelen av avhandlingen.

3.1 Organisationer och deras omvärld

I dagens samhälle handlar företagsledning till stor del om att på något
sätt kunna hantera de ständiga förändringar som pågår i organisationers
omvärld. Denna tanke bygger på att företag och andra organisationer53

vanligen inte kan existera oberoende av sin omgivning, i varje fall inte
under längre perioder. I stället måste företag söka stöd i omgivningen för
att säkerställa långsiktig överlevnad vilket implicerar att ledningen för
företag inte utan vidare kan förbli passiva54• Exempelvis medför
beroenden av resurser (Pfeffer & Salancik, 1978) att organisationer på
olika sätt försöker inkorporera omgivningen för att säkerställa
resursflöden.

Den så kallade Carnegieskolan företrädd av bland andra Cyert, March
och Simon pekade på att i princip alla individer och grupper som har ett
utbytesförhållande till en organisation är att betrakta som dess
intressenter. Intressenterna kan finnas i såväl organisationens externa
miljö - såsom leverantörer, kunder, stat och kommun - som dess interna
med exempelvis anställda. Organisationer är därför instrument för
intressen där målen kan ses som konkretiseringar av dessa intressen
(Rhenman & Stymne, 1965, s 58 ff; Abrahamsson, 1992). Alla kategorier
av intressenter ställer därför krav på och har särskilda intressen av att

53 I den teoretiska föreställningsramen kommer ingen distinktion mellan olika

associationsformer att göras med undantag av de avsnitt där det av
begreppsutredningsmässiga skäl finns en anledning att explicitgöra centrala skillnader och
särdrag. Detta gäller framförallt avsnitt 3.9 nedan. För övrigt används därför med andra ord
begreppen "organisation" och "företag" synonymt. För en institutionell översikt av olika
samverkans- och utbytesformer, se Sjöstrand (1985, 1987, 1993a, 1993b).

54 En mer utförlig diskussion rörande föreställningar om företagsledning och
företagsledningars arbetsuppgifter återfinns nedan i avsnitt 3.4.
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organisationer existerar55. Relationen mellan organisationen och dess
omgivning är dock inte oproblematisk och har därför uppmärksammats
av åtskilliga forskare. Framför allt har det funnits en vetenskaplig debatt
om det kausala förhållandet mellan företaget och dess omgivning.

Diskussionerna har framför allt kretsat kring kausaliteten i modeller och
antaganden om företag och deras förhållande till sin omgivning56. Två
extremfall kan här urskiljas beträffande på vilket sätt organisationer
förmår hantera anpassningen till sin omgivning. I det ena synsättet är
omvärlden deterministisk i bemärkelsen att företaget anpassar sin
struktur och sina strategier för att nå överensstämmelse med de krav som
omgivningen ställer. Detta antagande finns exempelvis i det öppna
systemsynsättet (Emery & Trist, 1965, Katz & Kahn, 1966). Ett annat
exempel utgörs av det populationsekologiska perspektivet (Hannan &
Freeman, 1977, 1984; Aldrich, 1979) vilket minimerar handlings
utrymmet för den enskilda organisationen och dess ledning.
Selektionsmekanismen, och därmed anpassningsprocessen, sker enligt
denna teoretiska skola genom ett "naturligt urval" där handlings
utrymmet med andra ord blir extremt litet. Likt den Darwinistiska
tanken om arters överlevnad kommer därför de organisationer, som följer
de krav som den aktuella omvärlden ställer, ha större förutsättningar för
att med framgång kunna fortsätta verka i denna miljö.

Som en andra extrempunkt på skalan i kausalitetsfrågan återfinns de
perspektiv som tillldelar företaget en i praktiken obegränsad
handlingsfrihet. Det handlar om att betrakta omvärlden som ett resultat
av företagets egna "strategiska val" för att använda ChiIds (1972)
terminologi. Organisationen ses här som aktivt agerande vilket
exempelvis möjliggör ett val av marknad mot vilket organisationen vill
arbeta. Vidare menar Child (ibid) att beslutsfattare - vilka utgörs av den
dominerande koalitionen - i stora företag har möjlighet att utöva ett
inflytande på den omvärld i vilken dessa företag agerar. Galbraith (1967)
har liknande tankar om hur företag kan påverka sin omvärld.
Gemensamt för detta mer voluntaristiska perspektiv i "kausalitetsfrågan"

55 Carnegieskolan grundteser har förts vidare av intressentteorier, i Sverige företrädd av
bland andra Rhenman & Stymne (1965) och Abrahamsson (1992). Inom så kallad

IIstakeholder management theory" har tankarna vidareutvecklats till exempelvis
äganderättens område (Donaldson & Preston, 1995).

56 En grundläggande fråga rör naturligtvis huruvida organisationer har en omvärld och
isåfall var denna omvärld börjar och slutar. Denna fråga anser jag dock ligga något utanför
denna studies ram och jag väljer därför att inte heller behandla denna

gränsdragningsproblemtik här utan jag hänvisar till diskussioner i bland andra Söderlund

(1993, kap 4 ff).
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är att företagens ledningar vanligen tillskrivs en väsentlig betydelse
såsom beslutsfattare. Detta möjliggör i sin tur för den enskilda
organisationen att kunna påverka sin omgivning med olika typer av
handlingar57• Ett proaktivt förhållningssätt från ledningens sida är
också något som flera företrädare för forskning inom strategisk ledning
("strategic management") lyfter fram. Som kommer att framgå senare finns
det dock teoretiska perspektiv inom strategiområdet vilka tilldelar
ledningen en delvis annan roll och uppgift.

Till yttermera visso finns det också författare som menar att "det beror
på". En här ofta citerad teoribildning är det så kallade "contingency
perspektivet" vilket menar att omständigheterna i det specifika fallet har
betydelse för vad som kännetecknar anpassningsprocessen. Graden av
handlingsfrihet respektive determinism i relationen mellan den enskilda
organisationen och dess omgivning beror således på ett antal
"omständighetsvariabler". Strukturer och processer hos en organisation
måste med andra ord överensstämma med organisationens kontext 
dvs karaktäristikor i organisationens kultur, omgivning, teknologi,
storlek eller uppgift - om den ska överleva eller vara effektiv (Drazin &
Van de Ven, 1985, s 514 ff). Forskning på området har bland annat visat
på teknologins betydelse liksom graden av föränderlighet i omgivningen
som två variabler vilka påverkar organisationers handlingar och
strukturer (Woodward, 1958; Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch,
1967, Thompson, 1971). Perspektivet menar dock att ledningen inte
sällan är begränsad i sin handlingsfrihet och därför blir reaktiv i
anpassningsprocessen.

Föreställningen om organisationer som på ett eller annat sätt relaterade
till sin omgivning har även kompletterats av frågan om val av
analysnivå. Astley & Van de Ven (1983) har sammanfattat de centrala
perspektiven och debatterna inom organisationsteori och gör ett försök
att klassificera olika tanketraditioner. Beroende på analysfokus (mikro
eller makronivån) och orientering på determinism-voluntarism skalan
identifierar författarna fyra grundläggande perspektiv inom
organisations- och ledningsteori. Dessa perspektiv har i sin tur bäring på
antagnaden om bland annat organisationers struktur,
förändringsprocesser och ledarrollen58.

57 Jämför Söderlund (1993, s 53)

58 Jämför figur i Astley & Van de Ven (1983, s 247) samt Miles & Snow (1978, s 27 ff) som
menar att anpassningsprocessen kan liknas vid en cykel bestående av tre delaspekter eller
problemområden; det entrepreneuriella, tekniska samt administrativa. På basis av detta
identifierar Miles & Snow (ibid) en typologi för hur anpassningsprocessen kan ske i
organisationer. Mot bakgrund av detta diskuterar författarna därefter fyra olika
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En delvis annorlunda syn på anpassningproblematiken ovan har
Hrebiniak & Joyce (1985) eftersom de hävdar att handlingsfrihet och
determinism är oberoende variabler. Genom att avvisa tanken på en
strikt dikotomi kan handlingsfrihet och determinism förekomma
samtidigt enligt denna ansats. Det skulle därmed bli möjligt att utveckla
en typologi för hur organisationer anpassar sig till sin omgivning. Den
strategiska förändringen eller anpassningen uppfattas enligt detta
betraktelsesätt inte som ett kontinuum med organisationens individuella
val och omgivningens determinism som dess ändpunkter. Determinism
och voluntarism representerar i stället två oberoende variabler vars
samverkan måste studeras för att kunna förklara hur organisationer
fungerar och därmed vad som karaktäriserar strategiska förändrings
och beslutsprocesser. Hrebiniaks & Joyces (ibid, s 337 ff) typologi
resulterar i fyra huvudtyper för organisatorisk anpassning; naturligt
urval (minimal valfrihet), differentiering (hög grad av valfrihet och
determinism, dvs anpassning inom vissa begränsningar), strategiskt val
(maximal valmöjlighet, anpassning genom design) samt
odifferentierbart val (med inkrementella val och anpassning av
slumpmässig karaktär). Tidigare empiriska tester (Lawless & Finch,
1989) ger dock bara delvis stöd för dessa typologier.

Under senare år har diskussionen kring relationen mellan
organisationen och dess omgivning utsatts för kritik. Det har hävdats att
dikotomin mellan voluntarism och determinism har förenklats och att
detta har fått allvarliga konsekvenser för vad som anses utgöra de
eventuella strategiska valen i en given situation (Whittington, 1988). Från
ett organisatoriskt perspektiv har fokus felaktigt lagts på enbart de
externa begränsningarna. Detta har döljt den påverkan som kommer från
begränsningarna i själva handlingen. Denna "handlandets determinism"
härrör från interna mekanismer hos aktören själv, exempelvis inbyggda
preferenser och särskilda system för att bearbeta information. Författaren
föreslår som alternativen modell vilken tar hänsyn till att strategisk
handling är produkten av mänskliga individer som agenter. Dessa är
kapabla att inte bara formulera unika och oberoende mål utan att också
målmedvetet och effektivt fullfölja dem (Whittington, ibid, s 522).

Whittingtons (ibid) iakttagelser för oss in på en annan grundfråge
ställning vilken nära ansluter till resonemanget ovan. Dennes fråga
gäller just individers roll i organisationers verksamhet och utveckling.
Finns det ett reellt utrymme för dessa aktörer att handla inom
organisationers ramar och därmed möjlighet att påverka utvecklings-

organisationstyper under beteckningarna Dejenders, Prospectors, Analyzors samt Reactors.
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förlopp och förändringsprocesser eller är deras handlingsfrihet på ett
eller annat sätt begränsad? Graden av individers inflytande kan
diskuteras i termer av frihetsgrader för tolkning och fysiskt handlande
(jämför Stein, 1993). Jag kommer nedan att diskutera två tämligen olika
utgångspunkter - ett institutionellt perspektiv och ett mer aktörs
orienterat synsätt - som sätt att åskådliggöra problemställningen.

3.1.1 Institutionella förklaringar till organisationers handlande

Ovan diskuterades det så kallade deterministiska synsättet där
organisationers handlingsutrymme på ett eller annat sätt var reducerat.
Förekomsten av institutioner utgör här en källa till dessa externa krafter
vilka påverkar organisationers handlingar. Institutioner är med
Sjöstrands (1993a, s 9) definition "a human mental construct for a coherent
system ofshared (enforced) norms which regulate indvidual interactions in
recurrent situations". Med denna utgångspunkt är därför institutioner
socialt konstruerade och delade normsystem vilka styr och formar
mänskliga interaktioner, dvs individers handlingar. Institutioner är inte
ett objektivt fenomen utan en mänsklig kognitiv konstruktion,
intersubjektivt delad av ett kollektiv av individer ,medvetet eller
omedvetet (Stein, 1993, s 67). Oberoende av om institutioner är
artikulerade eller inte antas de utgöra innebörder som påverkar
individer.

Ett institutionellt perspektiv på strategiskt ledningsarbete implicerar ett
reducerat handlingsutrymme för aktörerna i den specifika situationen.
Handlingar och aktiviteter är i stället produkten av de normer,
värderingar, regler mm som finns i samhället och därför omger individer
och organisationer. Av vikt blir därför att sätta in organisationen och
aktörers handlingar i den aktuella kontexten för att bedöma i vilken
utsträckning detta är institutionaliserat och därmed utövar ett inflytande.
De system av normer som olika institutioner omfattar kan i ett samhälle
vara rotade i exempelvis ideal (Sjöstrand, 1985, 1993a, 1993b) och kultur
(Zucker, 1988). Dessa normsystem kan i sin tur vara mer eller mindre
delade hos en grupp människor eller i organisationer.

Konsekvensen av detta perspektiv blir exempelvis att organisationens
strukturer återspeglar institutionaliserade regler (Meyer & Rowan, 1977).
Dessa fungerarar som myter och genom att inkorporera dem blir
organisationen legitim59 och tilldelas resurser vilket säkerställer
överlevnad (ibid, s 352). Institutionaliserade organisationer uppvisar

59 Jag återkommer tilllegitimitetsbegreppet i avsnitt 3.4.1
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socialt sanktionerade strukturer och arbetssätt vilket gör den mer
framgångsrika i att attrahera resurser från omgivningen. De formella
strukturerna återfinns således i institutionaliserade sammanhang och
producerar rationalitet. Författarna driver även tesen att organisationer
försöker att undvika utvärdering genom att frikoppla ("decoupie") sina
interna aktiviteter från externa begränsningar och krav (ibid, s 356-357).
Att organisationer kan uppfattas som löst kopplade system har även
framhållits av bland andra Weick (1979).

Att organisationer uppvisar liknande strukturer kan även förklaras av
professioner (DiMaggio & Powell, 1983). Sättet att organisera verksamhet
blir allt mer homogent enligt författarna men drivkraften är i mindre
utsträckning konkurrensen på marknaden. Snarare har staten och
professioner skapat starkt strukturerade "organisatoriska fält" i vars
kontext organisationer tenderar att reducera osäkerhet och
begränsningar genom att aggregerat uppvisa allt mer homogenitet i
termer av strukturer, kulturer och resultat (ibid, s 147). Tre så kallade
"isomorfa" processer kan här förklara organisationers handlande.
Genom olika former av tvång och påtryckning, genom att härma andra
organisationer eller genom normativa processer uppstår därför en
"homogeniseringsprocess" där utrymmet för såväl den enskilda
organisationen som de olika aktörerna i denna således starkt reduceras.

Att företag och organisationer skulle ha en egen inneboende förmåga att
agera och handla får även stöd av Starbuck (1983) som karaktäriserar
organisationer som starkt handlingsorienterade. De fungerar son1
"handlingsgeneratorer" (action generators) och agerar automatiskt och
oreflekterat i enlighet med "program" och olika typer av proceduerar som
är stabila och därför inte ger något nämnvärt utrymme för anpassningar
(ibid, s 92). Inom den referensram som skapats av programmen fungerar
dessa med en automatik likt "framgångsformler" eller recept (jämför
Grinyer & Spender, 1979). Organisationer skulle således enligt Starbuck
(ibid) ha egna "apparater" vilka borgar för kontinuitet i handlingar och
samtidigt minskar det strategiska manöverutrymmet hos ledningen.

Vad gäller strategiska förändringar och omorienteringar kan
organisationer därmed sägas uppvisa en konformitet och på sätt och vis
passivitet (Oliver, 1991). Det eventuella strategiska valet föregrips
måhända och blir omedvetet utifrån organisationens perspektiv.
Blindhet och uppfattningen av det IIför-givet-tagna"60 i

60 Jämför Jansson (1992) som studerade varför investeringskalkyler används i organisationer
och där författaren menar att hela proceduren i grunden handlar om en strategisk användning
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institutionaliseringsprocesserna blir snarare fallet. Att organisationer
kan uppvisa olika strategiska mönster av svar på institutionaliserings
processer har visats av Oliver (ibid) och skulle kunna tolkas som om
omgivningen och kontextens institutionaliseringsgrad påverkar det
eventuella handlingsutrymme som står·till organisationens förfogande.
Oliver (ibid, tabell 2, s 152) visar att svarsmönstren varierar från total
underkastelse av de "för-givet-tagna" normerna via kompromisser,
undvikande och utmanande, till försök att manipulera och påverka
institutionaliseringsprocessen.

Greenwood & Hinings (1988) och Hinings & Greenwood (1988, båda
refererade iStein, 1993, s 100 ff) har i sin forskning fokuserat på
förändringsmekanismer och institutionaliseringsprocesser. De utvecklar
ideer om olika sorters "spår" vilka organisationer följer i sin strategiska
utveckling. Karaktären hos dessa utvecklinginriktningar kretsar kring
olika "arketyper" (Miller & Friesen, 1978, 1980a, 1980b) vilka beskriver
rådande tolkningsscheman med dess system av delade normer. Dessa
normer är i sin tur såväl externaliserade som internaliserade i
individernas mentala konstruktioner, dvs kognitioner. Varje tolknings
schema är relaterat till en struktureringsprincip vilken har såväl en
tolkande som en normativ funktion. Utifrån detta sätt att definiera en
specifik institutionaliseringsprocess identifierar författarna fyra olika
utvecklingsspår. Ett av dessa spår inbegriper trögheter och en
benägenhet att förbli inom en särskild "arketyp" vilken därmed
begränsar organisationens handlingsfrihet. Handlande och agerande
sker inom ramen för det aktuella tolkningsschemat med dess system av
delade normer.

Sammanfattningsvis vill jag därför hävda att det institutionella
perspektivet -liksom så många andra teoribildningar - rymmer en
mångfald där den gemensamma nämnaren utgörs av tanken på
institutionen och det kollektiva som betydelsefulla förklaringsfaktorer till
organisationers utveckling och förändring. Som vi såg kan dock det
institutionella förklaringsvärdet variera med olika kontexter men också
beroende på var - i termer av teoretiker på området - inom det
institutionella perspektivet förklaringarna söks.

av det "för-givet-tagna".
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3.1.2 Ett aktörsorienterat synsätt

Om den institutionellt orienterade teoribildningen tonade ned individens
roll och funktion i organisationer inom ramen för lednings- och
förändringsarbete så kommer personerna och aktörerna desto mer i
förgrunden med en aktörsorienterad ansats. Här tilllskrivs den
dominerande koalitionen (eyert & March, 1963, s 27 ff) och de ledande
aktörerna (Normann, 1975) en mer aktiv roll och därmed ett inte
oväsentligt förklaringsvärde. Vi kan här tala om en voluntaristisk
människosyn (jämför avsnitt 2.1.2 och Burell & Morgan, 1979, s 6) där
det alltid finns några förutsättningar för människors agerande i
organisatoriska sammanhang (jämför Philips, 1988).

En central fråga rör dock i vilken grad exekutiven, dvs ledaren eller
ledarna, förmår påverka organisationers utveckling och resultat. Hos en
av de institutionella teoretikerna (Selznick, 1957, s 61 ff) blir det
institutionella ledarskapet detsamma som att agera "statsman" vilket
främst innebär att hantera företagets värdemiljö snarare än att agera
administrativt orienterat. Även Stymne (1970) - som ser organisationen
som ett öppet system - antar att värderingar påverkar olika processer i
organisationer, däribland anpassningsprocessen. Företagets värde
system avspeglar därför omgivningens krav men också de inflytelserika
grupperna (sway groups, ibid s 32 och 56) i organisationen och deras
värderingar. Bland de organisatoriska processer som antas påverka
"systemeffektiviteten", dvs organisationens totala förmåga att fungera
och överleva i sin omgivning, märks institutionaliseringsprocessen (ibid,
s 69 ff). En ansats liknande Stymnes (ibid) och influerad av Selznick
(1957) har Berg (1979) som menade att en organisation och dess
förändringar främst kunde förstås utifrån de emotionella och delvis
omedvetna strukturer vilka finns hos organisationens ledande aktörer.

Larsson (1984), som studerade beslutskrav och handlingsfrihet i
företagsledningsarbete, fokuserar på de politiska processerna i den
strategiska handlingsmiljön varför han talar om auktoriserat ledarskap
och använder begreppet "företagsledaren som politiker". RomanelIi &
Tushman (1988, s 130 ff) menar utifrån ett evolutionärt perspektiv att
ledare kan påverka - och också gör det - genom att fatta beslut om
innehållet i organisatoriska aktiviteter vilket sedan har betydelse för
konsekvenser och resultat. Författarna driver tesen att ledarens grad av
aktivitet och intervention beror på omgivningens karaktär. Förändringar
i omgivningen aktiverar således ledarna enligt RomanelIi & Tushman
(ibid).
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Jag väljer att i ett senare avsnitt återkomma till just ledarens (VDs) roll
och funktion i strategiprocessen och nöjer mig här med att konstatera att
vi har att göra med ett omfattande problemkomplex. För det första har vi
den mer övergripande frågeställningen huruvida - eller i vilken grad 
organisationer förmår anpassa sig till sin omgivning. Även om jag
visade att några forskare avvisade dikotomin kan flertalet teoretiska
perspektiv grovt kategoriseras längs ett kontinuum mellan de som å ena
sidan tilldelar organisationer en hög grad av handlingsfrihet
(voluntarism) och de som minimerar handlingsutrymmet (determinism)
å den andra. Den andra frågeställningen ,rörde individernas roll och
funktion i denna anpassningsprocess. Här valde jag att lyfta fram det
institutionella perspektivet som exempel på en ansats där aktörers
funktion och förklaringsvärde begränsas till förmån för förklaringar61

emanerande från den institutionella omgivningen och olika
institutionaliseringsprocesser.

Denna studie har ett uttalat aktörsorienterat perspektiv varför jag låter de
ledande aktörerna spela en inte oväsentlig roll och funktion i
organisationers utveckling och därmed inom ramen för ledning av
strategiska förändringsprocesser. Detta betyder inte att jag helt väljer bort
den institutionella dimensionen eller att jag bortser från tänkbara
förklaringar inom denna teoribildning. Avsikten med genomgången har
snarare varit att visa på medvetenheten av ett kompletterande perspektiv
vilket kan bidra till en ökad förståelse av mekanismerna bakom
organisatoriska förändringsprocesser och därmed strategiska
handlingar i företag. Jag har dock ett utpräglat ledningsfokus i denna
studie varför jag i första hand söker nå förståelse i de olika aktörernas
handlingar, och således förklaringar i den enskilda situationen, snarare
än att fokusera på institutionella och kollektiva förklaringsmönster.

Mitt betraktelsesätt kan sägas innebära att jag tilldelar ledningen ett
varierande utrymme för att forma och påverka förändringsprocessen
beroende på den specifika situationen. Jag menar därför i likhet med
Bourgeois (1984, refererad iMelin, 1989, s 163) att problemställningen
rörande möjligheten att fatta strategiska beslut i organisationer alltid
rymmer inslag av både handlingsfrihet och determinism men att graden
varierar från situation till situation:

61 För en mer ingående studie av chefers handlingsfrihet i strategiformeringsprocesser, se

Stein (1993).
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"The strategy of a firm cannot be predicted, nor is it predestined; the strategic
decisions made by managers cannot be assumed to be the product of deterministic
forces in their environments ... The top management or dominant coalition always
retains a certain amount of discretion to choose courses of action that serve to coalign
the organization's resources with its environmental opportunities, and to serve the
values and preferences of management" (Bourgeois, 1984, s 589-591)

Jag menar att ledningarnas begränsningar har sina källor i
organisationens externa omgivning men att de också kan vara ett resultat
av interna faktorer hos de centrala aktörerna. Även om det ges utrymme
för de ledande aktörerna att påverka och forma företagets handlingar
kvarstår faktum att en viktig utgångspunkt i studien ligger i de trögheter
(Hannan & Freeman, 1984) som inte sällan förekommer i organisationer
och vilka accentueras då verksamheten genomgår större
omorienteringar. Det kan i dessa fall röra sig om både manöver- och
insiktströgheter (Hedberg & Ericson, 1979, s 55 ff) där de förstnämnda
har sin grund i fysiska faktorer såsom investeringar i kunskap, teknologi
mm. Realkapital som exempelvis en produktionsanläggning låter sig
inte utan vidare flyttas.

Insiktströgheter har att göra med människors föreställningar vilka antas
bestå av kognitiva kartor. Dessa kartor eller scheman är produkten av
bland annat utbildning och tidigare erfarenheter och leder i många fall
därför till ett speciellt "uppmärksamhetsfokus". På detta sätt uppstår
mentala trögheter vilket begränsar förmågan till nytänkande och
lärande62• Fredriksson (1992, s 129 ff) diskuterar dessa "mjuka"
förändringströgheter i termer av befintlig kompetens och etablerade
värderingar i organisationen. Följaktligen handlar en av ledningens
huvuduppgifter om att på olika sätt minska dessa kompetenströgheter.
Åkesson & Stein (1994) har även lyft fram trögheter från den politiska
mijön som runder för lärande och förändringsarbete i organisationer.

3.1.3 Kausalitetsproblematiken - en summering

Mot bakgrund av ovanstående inledande resonemang kan vi sluta oss
till att två nyckeluppgifter i ledandet av företag och organisationer
förefaller vara anspassning till omgivningen - med varierande valfrihet
respektive determinism beroende på den specifika situationen
respektive hanterande och bearbetande av trögheter. Detta bygger på
antagandet om att omvärlden genom sina förändringar ständigt ställer
nya krav på organisationen. Att leda företag och organisationer genom

62 Jämför med det kognitiva perspektivet på strategi och strategisk förändring i avsnitt 3.6.
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förändringsprocessser innebär därför i många stycken att skapa
förutsättningar för att ideer och förslag till strategisk förändring initieras,
växer fram och sprids i organisationen. I dessa processser antar jag att
kommunikation av olika slag spelar en avgörande roll för att åstad
komma handling eller i vissa fall förändrat handlande och tänkande.
Hur det strategiska handlandet och tänkandet sprids handlar i linje med
resonemanget ovan därför till stor del om att hantera och bearbeta olika
trögheter.

Eftersom den generella frågeställningen i denna studie kan sägas
behandla området ledning av strategiska förändringsprocesser synes det
vara på sin plats att inleda teorigenomgången med strategibegreppet.
Den följande diskussionen tar upp begreppet förändring och då mer
specifikt med avseende på dess eventuella strategiska innehåll eller
dignitet. Avsnittet därefter pekar först på några vanliga föreställningar
om och förväntningar på företagsledningar och deras arbetsuppgifter.
Förväntningarna och föreställningarna aktualiserar en legitimitets
problematik vilken begränsar företagsledningars potentiella handlings
utrymme. Bland dessa förväntningar uppmärksammas nödvändigheten
av att arbeta med strategier för att framgångsrikt kunna driva företag.
Strategiskt arbete har med andra ord kommit att tillskrivas företags
ledningar och därmed till särskilda förväntningar på ledningsuppgiften.
Slutsatsen blir att strategisk ledning har kommit att ingå som en viktig
ingrediens i företagsledning. Genomgången av några olika perspektiv på
strategisk förändring för diskussionen djupare in på den processuella
ansatsen. Det är också huvudsakligen inom ramen för denna teori
tradition som jag kommer att arbeta i forskningsprojektets fortsättning.

Det processuella perspektivet leder sedermera in på både kognitiva
aspekter och en mer tolkande ansats beträffande hur strategiska
förändringar kan förstås. Däremot väljer jag i behandlingen av
problemområdet strategiska förändringar att inte gå närmare in på
maktaspekter och de politiska processerna. Bland våra föreställningar
om företagsledande ligger också ett antagande om att det är individer
som aktivt leder. Resonemanget kring individens betydelse i
företagsstrategiskt handlande pekar emellertid på att bilden inte är så
entydig. Mycket av aktörers betydelse har sin grund i att de tillskrivs
roller vilka de kan avspegla och legitimera genom bland annat
symbolaktiviteter och processer av meningsskapande. Här väljer jag
därför att diskutera begrepp såsom karisma och förtroende.

I den teoretiska föreställningsramens senare del förs en diskussion om
strukturens betydelse liksom problematiken med olika hierarkiska nivåer
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i en organisation. Detta sker som brygga över till kommunikations
aspekter på strategiska förändringsprocesser samt strategiskt lednings
och förändringsarbete inom ramen för denna avhandlings empiriska
hemvist, dvs kooperativa eller - för att använda Normarks (1994)
terminologi - medlemsägda företag. Strukturen antas ha en fokuserande
funktion vilken riktar uppmärksamheten mot relevanta utsnitt av
omgivningen. Därmed skulle den utgöra ett verktyg i ledningens
målsättning att åstadkomma handling alternativt förändrat tänkande
och agerande. Samtidigt pekade mina förstudier63 på att nivåerna i
organisationen problematiserade den strategiska kommunikationen.
Detta leder oss in på en genomgång av några synsätt rörande möjligheter
att i organisationen skapa förutsättningar för en dialog kring strategiskt
viktiga frågor. Jag menar att detta samtal utgör en av de mer väsentliga
förutsättningarna för att ideer och förslag till strategisk förändring ska
kunna initieras och växa fram i organisationer. Utifrån ett
ledningsperspektiv bidrar därmed dialogen genom sin katalytiska
funktion till att implementeringen och realiserandet av strategiskt
handlande och tänkande underlättas.

3.2 Strategibegreppet

Historiskt sett användes strategibegreppet ursprungligen i dess militära
betydelse. Själva ordet strategi kommer från grekiskans strategus och
hänförde sig till en militärbefälhavare och speciellt då en av de tio i
ledningen för Aten64• Senare kom ordet att betyda krigskonst eller
"generalers konst" och i synnerhet konsten att leda militära styrkor för att
säkerställa den mest fördelaktiga positionen. Detta inbegrep skickligheter
av mer psykologisk och beteendemässig natur. Som exempel på hur
uttrycket mycket tidigt kom att användes som militärterm är det inte
ovanligt att nämna slaget vid Chaironeia (338 f Kr). Där besegrerades
nämligen grekerna av Filip II (382-336 f Kr) och hans son Alexander den
store av Makedonien (356-323 f Kr) tack vare de senares större skicklighet
i att bedöma motståndarens styrkor och svagheter men också i att skapa
enhetlighet och slagkraft bland de egna trupperna (Quinn, 1980, s 155 ff).

De begrepp och tänkesätt som associeras med Alexander den store kom
att dominera det framtida formella strategiska tänkandet. Resonemanget
utvidgades senare av den preussiske militärteoretikern och generalen
Carl von Clausewitz (1780-1831) till att omfatta också sociala aspekter

63 Åkesson (1987, 1988)

64 The Concise English Dictionary (1985, s 1120)
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och strukturer för att förstå sådant som motivation och effektivt
befälsskap. Von Clausewitz' centrala arbete Vom Krige65 är en
omfattande analys av krig och krigsföring. Hans teorier var långt in på
1900-talet grundläggande vid alla militära högskolor.

Strategi som verktyg för företagsledningar har i den företagsekonomiska
litteraturen diskuterats i knappt femtio år. Framväxten av detta
vetenskapliga forskningsområde hänger samman med att företagen
under efterkrigstiden började möta ökad nationell och internationell
konkurrens, en allt snabbare teknisk utveckling och stora förändringar i
den socio-politiska omgivningen. Den framtida utvecklingen skulle
komma att kräva nya teknologier och kunskaper från företagen om de
avsåg att bibehålla sin konkurrenskraft. Intressefokus kom att flyttas från
kortsiktiga operativa frågor till frågor av strategisk natur, dvs långsiktiga
beslut rörande hela organisationen och dess långsiktiga överlevnad. Det
fanns därför ett behov av teorier kring dessa strategiska frågor. Strategi
begreppet kom teoretiskt att introduceras under 1950-talet i USA och där
främst vid Harvard Business School.

Som ett resultat av detta upplevda behov skapades internt i företagen
speciella avdelningar för långsiktsplanering. Strategibegreppet
utvecklades till ett verktyg för att finna en framtida färdriktning och kom
också att omfatta sättet för företagsledningen att integrera och styra
aktiviteterna i företaget i denna färdriktning. För att framgångsrikt kunna
verka måste organisationen hantera både interna och externa
förändringar vilka påverkar dels den interna strukturen och relationer
inom företaget, dels dess relationer med omgivningen (jämför
intressentmodellen). Nyckeluppgiften för företagsledningen föreföll vara
anpassningen av organisationens kompetens och resurser till hot och
möjligheter i omgivningen, så kallad SWOT-analys66. Detta syftade
främst till att uppnå yttre men också inre effektivitet67 (Barnard, 1938, s
19 resp 92). Drucker (1968) uttryckte detta som att "det är viktigare att
göra rätt saker än att göra saker rätt".

Den i föregående avsnitt diskuterade frågan om, och i så fall hur,
organisationen anpassar sig till omgivningen ger implikationer för vad
strategibegreppet ska anses omfatta. Strategibegreppets omfattning har
nämligen livligt debatterats eftersom dess innehåll är nära relaterat till
de processer som leder fram till strategin i fråga. Betraktas omgivningen

65 Detta utgavs postumt 1832.

66 Efter den engelska förkortningen för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

67 Engelskans motsvarigheter är effectiveness respektive efficiency
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som en källa till händelser där hot och möjligheter för företaget ingår ges
också utrymme för olika tolkningar hos företagsledningen. Den får
därmed en mer proaktiv roll och strategins innehåll betonas. Strategi
formulering sker därför enligt detta perspektiv med betoning på att
definiera relevanta segment av omgivningen men syftar också till att på
olika sätt ge stöd för olika måluppfyllande aktiviteter. Strategi
formulering inbegriper därmed sådant som strategisk planering,
diversifieringsbeslut, internationalisering etc. Flertalet forskningarbeten
inom denna tradition är normativa till sin karaktär.

Chandler (1962), som studerade diversifieringsutvecklingen av företag i
ett historiskt perspektiv, skilde inte mellan strategins innehåll och de
processer som leder fram till strategin och definierade därför strategi som
"... the determination of the basic long-term goals and objectives ofan
enterprise, and the adoption ofcourses ofactions and the allocation ofresources
necessary for carrying out these goais" (s 13). Såväl Andrews (1971) som
Ansoff (1965) gjorde dock här en åtskillnad. Således menar Andrews
(1971, s 28) att "Strategy is the pattern ofobjectives, purposes or goals and
major policies and plans for achieving these goais, started in such a way as to
define what business the company is in or is to be in and the kind ofcompany it
is or is to be."

Med andra ord så skiljer dessa forskare på formulering och
implementering i strategibegreppet. Dessutom uppmärksammade
Andrews de mer beteendeorienterade aspekterna på hur strategi
bestäms. Strategin kan inte förklaras enbart utifrån begrepp, fakta och
termer av karaktären "hårddata" utan även människors värderingar,
ideal mm påverkar det slutgiltiga valet. Ansoff (1965, s 103 ff) menade
slutligen att det även finns en nivåaspekt på strategier i organisationer.
Han skilde på strategin för koncernnivån (corporate) och bolags-
/ affärsområdesnivån (business).

Mot detta mer övergripande perspektiv eller ansats beträffande
relationen mellan organisation och omgivning - vilket dominerats av
teoretiker inom business policy-området - ska ställas företrädare inom
det organisationsteoretiska området vilka betraktar omgivningen som i
högre grad deterministiskt sett utifrån den enskilda organisationen.
Ledningen begränsas här till att bli mer reaktiv i sina handlingar som
svar på omgivningens förändringar. Det gäller därför att identifiera
källorna till trender, krafter och större förändringar i syfte att uppnå
anpassning till omgivningen. I linje med detta ligger den så kallade
"contingency-tanken"; att det för varje given omvärldsmiljö med dess
särpräglade kännetecken finns ett optimalt sätt att organisera och leda
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verksamheten. Jämför detta med diskussionerna ovan om
"omständighetsvariabler".

Några arbeten som ryms inom denna tradition är Burns & Stalker (1961),
Emery & Trist (1965), Woodward (1965), Lawrence & Lorsch (1967),
Thompson (1971) med flera vilka alla fokuserade på relationen mellan
organisationsform och karaktären på omgivningen (grad av turbulens,
typ av teknologi, etc). Här kommer alltså strategins innehåll i
bakgrunden och i stället betonas strategiprocessen. Som ska visas längre
fram kan strategi med denna ansats inte utan vidare delas upp i en
formulerings- respektive implementeringsfas utan de olika delarna utgör
i stället aspekter på strategiprocessen. Under de två senaste decennierna
har strategiforskningen allt mer fokuserats på den strategiska processen
och på vilket eller vilka sätt företagsledningen kan påverka och styra
denna. Strategibegreppet blir med denna ansats inte heller lika entydigt
utan kan uttolkas på några olika sätt.

3.2.1 Ett försök till konkretisering av strategibegreppet

Problematiken med organisationens eventuella anpassningsmöjligheter
till omgivningen ger som vi sett upphov till grovt sett två ansatser eller
synsätt beträffande strategibegreppet inklusive dess innehåll och
funktion. Den ena rymmer tanken att händelser i omgivningen ger
upphov till hot eller möjligheter utifrån den enskilda organisationens
perspektiv eller horisont. En proaktiv strategisk ledning formulerar mot
denna bakgrund en strategi där innehållet kommer i förgrunden och får
karaktären av plan som senare ska implementeras och förhoppningsvis
därmed realiseras. I termer av Chaffees (1985) tre perspektiv (eller
"mentala modeller" som hon uttrycker det) inom strategiforskningen
tillhör denna första ansats det linjära perspektivet vilken definierar
strategi som en plan. Strategisk utveckling karaktäriseras som en väl
integrerad, sekventiell planeringsprocedur. Detta framgår närmare i
avsnitt 3.5.1 nedan om det analytiska perspektiv på strategi och
strategisk förändring.

Den andra ansatsen - i Chaffees (ibid, s 91 ff) kategorisering benämnd
det adaptiva perspektivet - betraktar omgivningen som mer dynamisk
och i högre grad begränsande utifrån den enskilda organisationens
perspektiv. Här ses strategi som de aktiviteter vilka syftar till att anpassa
organisationen till de externa kraven. Strategisk utveckling fokuserar på
matchningsprocessen mellan å ena sidan organisationens egna resurser
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och kompetenser, och utvecklingsmönster och krav i organisationens
omvärld å den andra. De strategiska planerna och själva innehållet i
strategin blir således av mindre intresse utan i stället betonas
aktiviteterna i strategiprocessen. Jag återkommer till detta mer
processuella perspektiv i avsnitt 3.5.2 nedan.

Teorigenomgångens senare del (avsnitt 3.7) visar att det sedan 1980-talet
dessutom växt fram ytterligare ett perspektiv på strategi och strategisk
ledning vilket har delvis andra utgångspunkter. Denna mer tolkande
ansats - vilken kan sägas motsvara Chaffees (ibid, s 93 ff) tredje typologi,
dvs det interpretativa perspektivet - överger tanken på en objektiv och
extern omgivning. I stället produceras omgivningen av individers
föreställningar. Förmågan att tolka, omdefiniera och artikulera
händelser, situationer och erfarenheter på ett sådant sätt att mening
skapas utgör här det centrala i ledandet av företag. Begreppet strategi och
fenomenet strategisk ledning och förändring får här delvis annorlunda
betydelser vilket vi då också återkommer till i det aktuella avsnittet.

Detta arbete har ett organisations- och ledningsteoretiskt huvudfokus
med inriktning på företagsstrategiskt handlande. Därmed utgår jag från
att ledningen har ett visst men ändå inte obegränsat handlingsutrymme
vad gäller sitt strategiska handlande i organisationen. Strategi är för mig
därför mindre av innehåll och komponenter i termer av positionering i
en produkt-marknadsmatris (Ansoff, 1965, s 108-109) eller som resultat
aven konkurrenskraftsanalys (Porter, 1980). Begreppet strategi sett som
plan och någon form av medveten och avsiktlig handlingsinriktning
eller som position i den relevanta "omgivningen", exempelvis produkt
marknadsmatrisen, bör följaktligen nyanseras och kompletteras med
några andra perspektiv. I linje med Mintzberg et al (1976) och Mintzberg
& Waters (1985) betraktar jag därför strategi som huvudsakligen ett
mönster av handlingar vilka i efterhand kan observeras som beslut,
aktiviteter mm men också som ett i organisationen djupt förankrat sätt
att uppfatta världen. Strategin kan sägas vara för organisationen vad
personligheten är för individen. Sammanfattningsvis väljer jag därför att
nära ansluta mig till Quinns (1988, s 3) definition av strategi:

"A strategy is the pattern or plan that integrates an organization's major goaIs, policies
and action sequences into cohesive whole. A well-formulated strategy helps to marshal
and allocate an organization's resources into a unique and viable posture based on its
relative internaI competencies and shortcomings, anticipated changes in the
environment, and the contingent moves by intelligent opponents."
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Denna definition betonar betydelsen av både interna och externa faktorer
samtidigt som den pekar på att den integrerande mekanismen, dvs
strategin, kan vara såväl ett mönster som en plan. Vad jag skulle vilja
lägga till är de kognitiva aspekter, dvs den mentala dimensionen, som
ligger i organisationens handlande men också den tolkande
(interpretativa) funktion den uttalade strategin kan ha i en organisation.
Jag återkommer till båda dessa aspekter i behandlingen av fenomenet
strategisk förändring nedan68.

Syftet med diskussionen ovan har varit att belysa strategibegreppet i ett
historiskt perspektiv samt att ta upp vissa frågeställningar som är
förl<nippade med detta begrepps innehåll och omfattning. Som
Mintzberg (1987, s 11 ff, 1988, s 13 ff) och många andra mycket riktigt har
visat är strategibegreppet pluralistiskt till sin natur och karaktär. Trots
den mänskliga naturens krav på en enda definition har området
strategisk ledning ("strategic management") implicit kommit att omfatta
olika aktiviteter och ingå i flera sammanhang. Mintzberg (ibid) menar
därför att strategibegreppet kan sammanfattas i fem "Pn"69. Begreppet är
med andra ord mångfasetterat och jag väljer i linje med Quinns (1988, s
3) definition ovan att i ett senare avsnitt ta ett organisations- och
ledningsteoretiskt fokus på strategi och med detta begrepp relaterade
fenomen. Då fokus för denna studie ligger på "förändringar" av strategisk
karaktär gör jag först en fördjupning inom området strategiska
förändringar.

3.3 Vad är en strategisk förändring (eller när blir en
förändring strategisk)?

Föregående avsnitt pekade på att såväl begreppet strategi som fenomenet
strategisk förändring hörde nära samman med problemområdet kring
organisationens möjligheter till anpassning gentemot sin omgivning.
Nära relaterat till denna problematik ligger frågeställningen om det i
dessa sammanhang överhuvudtaget är möjligt att diskutera i termer av
förändring kontra icke-förändring. Om vi antar att organisationen
existerar delvis beroende av sin omgivning och att denna omgivning
kontinuerligt förändras, faller till stor del denna problematik. En period
eller ett tillstånd av icke-förändring kan i sådant fall endast existera
undantagsvis och i så fall mycket temporärt. Normaltillståndet skulle i
stället komma att omfatta ett antal för organisationen mer eller mindre

68 Se avsnitt 3.6 respektive 3.7.

69 Mintzberg (1987, s 11 ff, 1988, s 13 ff) talar om strategi som en plan, ploj (dvs skenmanöver),

mönster (pattern), position och slutligen perspektiv.
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omfattande kontinuerliga förändringsprocesser. Snow & Hambrick
(1980, s 529 ff) har också visat att en given strategi tenderar att skapa
vissa värderingar och föreställningar hos företagsledningen över tiden
och att dessa är nära knutna till strategin i fråga (jämför Stymne, 1970,
ovan). Resultatet blir att organisationer gradvis anpassar sig till externa
krav eller förändringar snarare än att ändra sin strategi. Detta beror
också på att strategiska förändringar tar tid och att de är förknippade
med betydande uppoffringar i form av resurser och ledningskapacitet.

Distinktionen förändring icke-förändring blir måhända mer relevant om
begreppet förändring nyanseras och preciseras med hjälp av vissa
kvalitativa och kvantitativa aspekter. Resonemanget skulle då innebära
att vissa förändringar är av sådan karaktär att de kan särskiljas från de
av mer "vardaglig" karaktär. Ett sätt att hantera det här på är att fråga sig
vad en strategisk respektive icke-strategisk förändring egentligen är. Eller
annnorlunda uttryckt; när blir en förändring strategisk? Kan vi ur olika
slag eller typer av förändringar särskilja de strategiska förändrings
processerna?

För att knyta an till terminologin i den inledande diskussionen om
relationen mellan organisationen och dess omgivning så är det
oberoende av om förändringen ses som ett strategiskt val eller som ett
resultat av omgivningens determinism inte oproblematiskt att bestämma
vad som konstituerar en strategisk respektive icke-strategisk förändring.
Flertalet författare tar snarare utgångspunkt i de krav eller kännetecken
som kan ställas på en förändring för att den ska anses vara strategisk i
någon bemärkelse. Exempelvis ser Tichy (1983a) "förändring" i en
organisatorisk kontext varför han tar hjälp av Schein (1970) vilken
definierar organisatorisk förändring som "induction ofnew patterns of
action, belief, and attitudes among substantiai segments ofa population"
(Tichy, 1983a, s 17). En definition av detta slag förutsätter dock att vi kan
skilja på "förändringstillstånd" och stabilitet vilket ofta är svårt eftersom
organisationer tenderar att alltid förändras och då ofta på subtila och
inkrementella sätt.

Förutsatt att vi kan hantera problematiken ovan menar Tichy (ibid) att
strategisk förändring avser "nonroutine, nonincremental, and discontinues
change which alters the overall orientation of the organization and/or
components of the organization" (s 17). Begreppet strategisk förändring har
alltså dels en kvantitativ dimension eftersom det avser mer
fundamentala förändringar i organisationer vilket kräver avsevärda
resursinsatser, dels en kvalitativ dimension då förändringen antas vara
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aven viss "kaliber", ha en grad av komplexitet samt sträcka sig över en
längre tidsrymd. Den exakta gränsen mellan strategisk och icke
strategisk förändring blir naturligtvis flytande, inte minst beroende på att
individers uppfattning är relativa. Burns (1978) har emellertid gjort en
indelning i transactionai och transformationai change där den förtnämnda
typen av förändring sker gradvis och inkrementellt med ett ganska
kortsiktigt perspektiv. Denna förändring sker också inom den
existerande föreställningsramen rörande organisationens sätt att
fungera. En transformationai förändring innebär däremot större och
långsiktigare förändringar vilka har bäring på hela organisationen och
dess omgivning.

Begreppet organizational transition (Kimberly & Quinn, 1984; Beckhard &
Harris, 1987) har även använts i sammanhanget för att lyfta fram större
förändringar rörande organisationers strategi, struktur eller processer.
Enligt Kimberly & Quinn (1984) utgörs de vanligast förekommande
typerna av övergångsprocesser (transitions) av interna
omstruktureringar, ompositioneringar gentemot marknaden samt
revitaliseringar i organisationer. Endast de övergångsprocesser som
innefattas av ompositioneringar är strategiska förändringar enligt
författarna. Det förefaller som om de hänför förändringar som enligt
undertecknad kan vara strategiska för vissa organisationer - som en
revitaliseringsprocess i form av nya värderingar, arbetssätt, ledarstil mm
- till kategorin transitions. Här kan vi med andra ord notera en viss
förvirring mellan begreppen strategiförändring, strategisk förändring och
förändring av strategisk karaktär där denna studie fokuserar på de två
senare begreppen.

Omfattningen av begreppet transition indikerar således i vissa fall
förändringsprocesser av mer generell natur och där inslaget av
intentioner och planer inte är oväsentligt. Från ett ledningsperspektiv
inbegriper detta därför en högre grad av kontroll och säkerhet i
förändringsförloppet. Fokus ligger på att definiera ett antal olika steg i
övergångsskedet; nuläget för organisationen, det framtida önskade läget
och därmed varför förändringsbehovet uppkommit, de olika
åtgärdsplanerna etc. Detta utmynnar så småningom i aktivitetsplaner.
Strategiska förändringar kan dock som så småningsom ska visas70 vara
resultatet av mer eller mindre avsedda handlingar. Ledning av
strategiska förändringar kan därför rymma både planerade och
"oplanerade" inslag och aktiviteter vilket gör dessa förändringar
mångdimensionella till sin natur. Sammanfattningsvis så menar jag att
begreppet övergångsprocess (transition) är tämligen oklart till såväl

70 Avsnitt 3.5.2
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karaktär som omfattning och kommer därför inte att användas vidare i
denna studie.

Som vi nu har konstaterat komplicerar företagsledarperspektivet bilden
ytterligare av vad strategiska förändringar är eller när en förändring kan
anses bli strategisk. En tolkning är att finns en tröskel eller en punkt där
någon form av stimuli tolkas som en indikation på ett (strategiskt)
problem (Mintzberg et al, 1976). Detta "tröskelvärde" varierar därför
mellan olika chefer och hos den enskilde chefen över tiden. Gemensamt
är dock att den strategiska förändringen syftar till att åstadkomma
handling, dvs förändrat agerande i någon bemärkelse.

Det som gör området än mer problematiskt är spridningssättet hos
förändringsprocessen. Det antas inte sällan att iden eller tanken med den
strategiska förändringen sprids i organisationen enligt något i förväg
tänkt mönster och att acceptans därmed uppnås. Organisationens
struktur där flera hierarkiska nivåer ingår problematiserar dock i
allmänhet dessa intentioner från ledningens sida. Visserligen kan
acceptans uppnås på ett ytligt plan men det som åsyftades, dvs handling
med ett förändrat tänkande och agerande, åstadkoms inte i önskvärd
eller tillräcklig utsträckning71 • Vi får därför anledning att återkomma till
dessa trögheter.

Jag ska här slutligen ta upp ett synsätt vilket diskuterar strategiska
förändringar och förändringsprocesser som "paradigmskiften". Detta
perspektiv bygger på ett antagande om att organisatoriska aktiviteter
normalt sker efter vissa mönster vilka med tiden utvecklas till relativt
stabila strukturer (Normark, 1994, s 66 ff). Med en parallell till Kuhns
(1962) ideer kommer det förr eller senare att ske ett paradigmskifte där
nya handlingsmönster ersätter de tidigare. Processen innan detta sker
kan dock vara utdragen eftersom organisationen söker lösningar inom
den rådande strukturen.

Att förändringsrnönster kan vara av paradigmatisk natur har visats av
Berg (1979) i en studie av ett glasbruks historiska utveckling. Här
utgjorde de emotionaIla strukturerna förklaring till stabilitet men
utgjorde samtidigt källan till trögheter och förändringsmotstånd i
organisationen. Den stabila, evolutionära utvecklingen avbröts av korta
perioder av revolutionär utveckling. Pettigrew (1985) har i sin longi
tudinella studie aven brittisk kemikoncern analyserat en genom-

71 Jämför Argyris & Schöns (1978) teorier om "single och double loop learning" samt det

kognitiva avsnittet 3.6 nedan.
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gripande omvandlingsprocess där maktkamper mellan olika synsätt i
organisationen dominerade förändringsprocessen. Värderingar inom det
rådande paradigmet utgjorde ett stabilt motstånd där omvärlds
förändringar medförde konfrontationer. En längre kamp utmynnande
sedermera i att en paradigmatisk förändring ktlnde komma till stånd. En
viss parallell kan här också föras till de ovan refererade Miller & Friesen
(1978, 1980a, 1980b) vilka hävdar att organisationer utvecklas efter vissa
riktningar där "arketyper" uppstår. Dessa är stabila tillstånd vilka genom
fundamentala förändringsprocesser ersätts aven ny "arketyp" och ett
nytt "viloläge".

Efter att nu ha diskuterat dels vissa fundamentala frågeställningar
rörande organisationers omvärldsrelationer, anpassningsmekanismer
och förändringsbegrepp, dels institutioners kontra aktörers eventuella
förklaringsvärde till organisatoriskt handlande, kan det vara på sin plats
att nu placera in detta i några grundläggande föreställningar om
företagsledande och företagsledningars arbetsuppgifter inklusive
behovet av strategiskt arbete. De följande avsnitten ger exempel på några
teoretiska perspektiv vilka har behandlat begreppet strategisk förändring
och forskningsområdet strategiskt lednings- och förändringsarbete. Med
undantag av det jag valt att kalla det analytiska perspektivet så finns det
vissa gemensamma nämnare för de övriga i det att dessa ansatser lyfter
fram processuella, kognitiva och tolkande (interpretativa) aspekter på
strategier och därmed strategiskt arbete. Syftet kan här sägas vara att visa
på inom vilken teoritradition detta arbete hör hemma vilket inbegriper att
jag tonar ned betydelsen av det analytiska perspektivet till förmån för de
övriga synsätten på strategi och strategisk förändring.

3.4 Föreställningar om företagsledningars arbetsuppgifter

Traditionellt har två huvuduppgifter identifierats i företagsledande. Den
första innebär att driva frågor och genomföra operationer i den löpande
verksamheten. Att utöva denna ledningsuppgift handlar till stor del om
att hantera givna resurser på ett effektivt sätt. Denna ledningsuppgift får
inte sällan karaktären av "förvaltning" med planering och uppföljning
som centrala aktiviteter i syfte att nå optimalt resultat och måluppfyllelse.
Den andra huvuduppgiften i företagsledning är att utveckla nya
verksamheter. Här ligger fokus på genererandet av nya affärsideer, dvs på
omkombinationer av redan existerande verksamheter eller på helt nya
sätt att generera resurser72• För att framgångsrikt kunna utöva denna

72 Jämför Zalezniks (1977) diskussion om ledares (leaders ) och chefers (managers) roller i

företagsledningsuppgiften.
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andra ledningsuppgift krävs ett nytänkande och en radikal kunskaps
utveckling. Denna utvecklingsuppgift blir särskilt viktig i komplexa och
svårtolkade miljöer där inte framtidsutvecklingen är lika förutsägbar och
därmed given av omgivningen.

Till grund för ovanstående bild av företagsledande ligger ett antagande
om företag som öppna system vilka interagerar med sin omgivning
(Normann, 1975, s 27 ff). Normanns (ibid) resonemang utmynnar därför i
identifieringen av två centrala processer i företag - utbytes- respektive
utvecklingsprocessen - vilka väl ansluter till de ovan redovisade huvud
aktiviteterna och uppgifterna i företagsledande. Ett andra antagande är
att det i linje med det aktörsorienterade synsättet är individer som aktivt
leder och att utrymmet för de individuella initiativen är betydande. Som
vi också nyligen kunde konstatera antas därmed strategiformulering ingå
som en naturlig ingrediens i ledningsrepertoaren.

Som framgått tidigare är det strategiska handlandet också kopplat till vad
som händer i omgivningen. Betraktas organisationen utifrån ett
intressentperspektiv sätts exekutiven i fokus för uppmärksamhet.
Exekutiven får en medlande roll mellan de olika intressenterna i syfte att
upprätthålla en slags balans i organisationen (Simon, 1976;
Abrahamsson, 1992). Exekutivet, dvs de ledande aktörerna personifierade
av företagsledaren och ledningsgruppen, befinner sig i stor utsträckning
just i gränslandet mot omvärlden och agerar därför som en slags
katalysator för det gemensamma handlandet. Inte sällan finns det också
en allmän föreställning om att innehavet av företagsledarpositionen som
sådan innebär ett avsevärt inflytande över verksamheten. Liknande
föreställningar förekommer också rörande personens avgörande
betydelse för verksamhetens utveckling (Tyrstrup, 1993, s 7). Jag
återkommer senare i detta kapitel till diskussionen om företagsledares
inflytande och betydelse men nöjer mig här med att - i linje med mitt
aktörsorienterade synsätt - konstatera att tanken om de centrala
aktörerna som aktivt ledande inte är en orimlig utgångspunkt vid studier
av strategiska förändringsprocesser.

Som bland andra Stewart (1976) har visat i sina en1piriska studier
karaktäriseras chefers arbetsmönster av de två ovan nämnda
huvuduppgifterna i företagsledande; från de mer rutinartade och
återkommande operativa uppgifterna till insatser av mer utvecklande
slag såsom affärs- och strategiutveckling där långsiktighet betonas.
Burns' (1978) kategorisering i ett transactionai och ett transformationai
ledarskapbeteende ligger här nära Stewarts resultat. Gradvisa och
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inkrementella förändringar inom den existerande föreställningsramen
rörande organisationens sätt att fungera kräver ett transactionai
ledarskapsbeteende. Att däremot åstadkomma och leda större och
långsiktigare förändringar - vilka äger rum i organisationens omgivning,
strategi, eller struktur - ställer krav på ett förändringsorienterat
transformationalledarskapsbeteende. Ett transformationai beteende
karaktäriseras av sådant som karisma och ett visionärt ledarskap. Ropo
(1989) lägger dessutom till en tredje dimension (representational) i
ledarskapsbeteendet vilken uppmärksammar de laterala relationernas
betydelse för chefen i organisationen. Här ingår exempelvis utvecklandet
av nätverk och säkerställandet av resurstillflöden som stöd i det
långsiktiga arbetet.

Vid sidan av dessa arbeten pekar aktivitetsstudier på den stora bredd
företagsledaruppgiften innebär. Fayol (1916, refererad i Tyrstrup, 1993, s
116 ff) delade exempelvis upp företagande i sex aktiviteter medan
ledningsarbetets innehåll beskrevs utifrån fem funktioner vilka
exekutiven skulle fylla. Empiriska studier om företagsledares arbete av
bland andra Carlson (1951), Mintzberg (1973a), Kotter (1982) och
Tyrstrup (1993) har nyanserat bilden av hur företagsledaren använder sin
tid och vilka uppgifter som dessa aktörer de facto utför. Mintzberg (1973a)
kommer till slutsatsen att företagsledare uppvisar en hel repertoar av
roller och funktioner. Dessa gällde grovt sett tre huvudområden;
relationer, information och beslut. Från svenskt håll har vi dessutom
Normann (1975, s 161 ff) som talar om företagets kärngrupp, vilka
avspeglar de dominerande ideerna, och som utövar ett väsentligt
inflytande över företagets affärsutveckling. Rollkonstellationen i
kärngruppen - i termer av uppsättning och fördelning av roller - varierar
enligt Normann (ibid) beroende på fas i det strategiska utvecklingsarbetet
och följaktligen på om tonvikten i ledningsarbetet ligger på utbytes- eller
utvecklingsprocessen (jämför ovan).

Tidigare nämnde jag också Larssons (1984) studie vilken diskuterade
företagsledarens roll som galjonsfigur och bärare av de strategiska
ideerna. Ledningsuppdraget baseras med andra ord på ett mandat från
olika intressenter. Detta mandat kommer framför allt i blickfånget vid
skiften på ledarpositionen (Holmberg, 1986; Gabarro, 1987). Gemensamt
för de i detta avsnittet refererade studierna är att de låter individer
komma i förgrunden inom ramen för strategiskt utvecklings- och
förändringsarbete. Tanken på och iden om de enskilda aktörernas inte
oväsentliga förklaringsvärde utgör därmed en central utgångspunkt och
viktigt antagande i detta synsätt. Som nämnts ovan återkommer jag i
avsnitt 3.8 till individens roll och betydelse i strategiskt lednings- och
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förändringsarbete och där utvecklar jag också några tankar om det
visionära ledarskapet.

3.4.1 Förväntningar och legitintitet

Ovan beskrevs två dimensioner av företagsledandet, nämligen
förvaltande av den löpande verksamheten och utvecklande av nya
verksamheter. Denna bild kompletteras här med ytterligare några
föreställningar om företagsledandets grundvalar. Att leda ett företag
innebär nämligen i många stycken att skapa legitimitet för sin
verksamhet. I likhet med Karlsson (1991, s 67 ff) antar jag således att en
företagslednings handlingsutrymme under strategiska förändringar
sammanhänger med den legitimitet som åtnjuts hos eller tillskrivs av de
mest betydelsefulla intressenterna, dvs till vilka det finns ett påtagligt
beroendeförhållande. Utifrån ett ledningsperspektiv blir legitimitet här en
resurs för att kunna handla och i förlängningen att öka förutsättningarna
för att med framgång driva det (strategiska) förändringsarbetet i organi
sationen och utveckla verksamheten i en konkurrenskraftig riktning.

Legitimitetsbegreppet är dock inte alltid oproblematiskt eftersom det
handlar om andras bedömningar utifrån vissa ståndpunkter. Ashforth &
Gibbs (1990) menar här att organisationer via sina substantiella och
symboliska handlingar riktade mot omgivningen kan löpa risken att
uppfattas som manipulativa och illegitima. Författarna hävdar därför att
legitimitetsbegreppet är tveeggat till sin natur där organisationers försök
att öka legitimiteten i stället kan leda till onda cirklar med omvänt
resultat, dvs minskande legitimitet.

Karlssons (1991) studie tar upp legitimitetsproblematiken i förbindelse
med strategisk förändring i organisationer och hon lyfter där fram
behovet av att anlägga ett socio-politiskt perspektiv med makt och sociala
beroenden i förgrunden. Hennes grundtanke är att ledningar i
organisationer inte kan förlita sig på tvingande medel, belöningssystem,
känslomässiga band eller idealitet för att åstadkomma en "nyordning"
(ibid, s 80). Handlingsutrymmet begränsas av behovet av att den nya
ordningen måste erkännas som legitim för att eftersträvas. Om vi följer
Abrahamssons (1992) intressenttarLke innebär den att vi kan tala om
typologin inre och yttre legitimitet vilket återspeglar att intressenter finns
såväl inom organisationen som i dess yttre miljö. Legitimitetsproblemet
aktualiseras inte minst vid mer genomgripande och radikala strategiska
förändringar. Vad finns det då för legitimitetsbaser och därmed sätt för ett

87



Kap 3: Teoretisk föreställningsram

företag och en företagsledning att bli legitim eller åtnjuta legitimitet hos
omgivningen? Innan denna fråga besvaras ska dock en kortare utredning
av legitimitetsbegreppet göras.

Används den romerska rättens distinktioner är ett legitimt behov ett
sådant som har stöd i lagen eller i sedvanan; ett icke-legitimt behov har
grund enbart i egen-intresset (Bertilsson, 1987, s 323). Det moderna
legitimitetsproblemet kan enligt denne författare ses som ett resultat av
frikopplingen mellan rätt och moral, mellen det som folket håller för
riktigt och trovärdigt (ibid). Detta kan jämföras med Weber (1983,
refererad i Bertilsson, ibid, s 324 ff) som menade att legitimitet är något
utöver auktoritet och som därför reser krav på giltighet. Weber gör här en
distinktion i det att han hävdar att legitimiteten kan ha flera olika
grunder.

Legitimitet kan baseras dels på legal-rationalitet, dvs i tron på
opersonliga regelsystem och genom att strikt följa legalitetens neutralitet
(byråkratin), dels på sedvanan och traditioners makt, och slutligen på
personliga egenskaper hos de som styr, dvs ledarpersonlighetens starka
utstrålning (karisma). Den sistnämnda legitimitetsbasen ägnar jag för
övrigt speciell uppmärksamhet i avsnitt 3.8 nedan. I sammanhanget kan
det vara värt att poängtera att Webers klassiska uppdelning - hans så
kallade "rena legitimitetstyper" (Bertilsson, ibid, s 333) - representerar
idealtyper och inte de faktiska framträdelseformerna. Varje empirisk
observation innehåller följaktligen en blandning av dessa legitimitets
typer.

Också myter (Cohen, 1969) har en legitimerande funktion då de kan
fungera som en ideologiskt tolkad historieskrivning enligt Karlsson
(1991, s 88). Ett centralt kännetecken hos myten är därför att den kopplar
ihop historien med såväl nutid som framtid. Vissa delar av tidigare myter
lever därför kvar och bildar sediment (jämför Danielsson, 1983, s 24 ff)
vilka kan liknas vid ett metasystem. Inom den rådande myten fungerar
organisationen med vissa föreställningsramar aönsson & Lundin, 1977)
vilka frågasätts för att vid ett mytskifte (Hedberg & Jönsson, 1977) ersättas
med en ny myt. Organisationers utveckling kan liknas vid ett våg
liknande mönster av på varandra följande myter aönsson & Lundin,
1977, s 168). Mytskiften, dvs nya strategiformuleringar, kan erLligt
Hedberg & Jönsson (1977) även inträffa vid kriser eller då princip
lösningar sökes. Slutligen kan myten även ha en narrativ (berättande)
funktion där den fungerar som ett socialt och emotionellt kitt och
"överbyggnad" (Pettigrew, 1979, s 576). Denna funktion ansluter väl till de
dramor av institutionell identitet som präglar d,en "narrativa
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organisationen" (Czarniawska, 1997). Jag återkommer till myten som
berättelse i avsnitt 3.10 nedan om strategisk kommunikation.

För att återgå till frågan om hur ett företag och företagsledning kan bli
legitima så finns det en grundläggande föreställning rörande företagande
att verksamheten ska drivas på ett effektivt sätt (Gustafsson, 1988, s 67 ff).
Av detta skäl ökar en företagslednings legitimitet om den kan visa upp ett
tillräckligt bra ekonomiskt resultat. Här gör Karlsson (1991, s 96) en tydlig
distinktion då hon menar att "Effektivitet och rationalitet kan, men beöver
inte, vara centrala värdekategorier dvs de kategorier utifrån vilka
legitimeringstestet genomförs. ". Visserligen är inte effektivitet oväsentligt
vid studier av legitimitet enligt Karlsson (ibid) men det finns en viktig
skillnad i att effektivitet huvudsakligen bedöms med hjälp av
åstadkomna resultat medan legitimitet är en värderingsfråga (Lipset,
1969, s 61, refererad i Karlsson, 1991, s 93). Att effektivitet i organisationer
är en fråga om värderingar betyder enligt WesterIund & Sjöstrand (1975, s
179 ff) att det i vissa organisatoriska sammanhang även kan finnas myter
förknippade med värdet av olika effektivitetsmått mm.

Legitimitetsbehovet är ett följsamhetsbehov där legitimiteten tilldelas
ledaren (Karlsson, s 96) och kontrolleras av övriga intressenter. Dessa kan
vara externa i förhållande till organisationen vilket bland andra
resursberoendeperspektivet (Pfeffer & Salancik, 1978) lyfte fram tidigare.
Som Karlsson (1991, s 101) understryker är det inte bara ledningens
handlande som bedöms och utvärderas men trots allt är det ledningen
som symboliserar eller personifierar organisationens handlande.

Vanligt är också att betrakta det moderna företaget som en rent
instrumentell konstruktion (Gustafsson, 1988, s 69). Företag uppfattas
som handlingsinriktade och handlandet i sig blir därför ett sätt genom
vilket en ledning söker legitimitet. De pågående aktiviteterna signalerar
en duglighet i sättet att leda företaget. Att vara trovärdig utgör en annan
källa till legitimitet. En företagsledning strävar därför efter att vara
målmedveten och konsekvent i sitt handlande. Att inte bara utge sig för
att handla på ett visst sätt utan att faktiskt också göra detta ökar
förtroendet för företaget och dess ledning.

Vi har inom det institutionella perspektivet ovan redan pekat på normers
och värderingars betydelse för organisationers ledning och utveckling.
Givet att legitimering äger rum på den institutionella nivån av formella
organisationer blir den principiella funktionen hos personer på denna
nivå att legitimera organisationen i det sociala system i vilken den ingår
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(Dowling & Pfeffer, 1975; Selznick, 1957, s 61 ff, som diskuterar begreppet
"institutionellt ledarskap"). Legitimitet kan därför bedömas mot
bakgrund av de värderingar och normer som är förhärskande i ett
samhälle. Ytterligare ett sätt på vilket företagsledningen kan nå legitimitet
är därför att omgivningen uppfattar verksamheten som sådan som
legitim.

Företagsledningen söker därför stöd från omgivningen genom att
beskriva verksamheten på sätt som stämmer överens med de normer,
värden och intressen som dominerar i denna omgivning (Meyer &
Rowan, 1977; Brunsson, 1985, 1986)73. Den moderna organisationen 
och därmed ledningen - måste därför följa de normsystem som
utvecklats. Dessa inbegriper att omgivningen måste uppfatta
företagsledningen som trovärdig och duglig. Här kan det använda
språket fungera som ett legitimerande instrument (Brown, 1978) där en
viss vokabulär gör att handlandet uppfattas som formellt riktigt; en typ
av legitimering vilken Karlsson (1991, s 123) benämner "konformistiska
förklaringar". Jag återkommer till språkets legitimerande funktion och
ledningens roll som angivare av innebörder - eller verklighets
konstruktion ("management ofmeaning") - i avsnitt 3.7 och 3.10 nedan.

Lindkvist (1994, 1996) har mer specifikt tagit upp problematiken kring
när legitimiteten ifrågasätts i en organisation. Hans studier av
övergången till medarbetarägda företag pekar på fyra huvudsakliga
legitimeringselement - incitament, initieringsorsak, intiativtagare, samt
involvering - som påverkar både medarbetares och de externa
intressenternas reaktioner. De fyra legitimeringselementen fyller här olika
funktioner i övergångsprocessen till den nya ägandeformen.

Genom att på olika sätt legitimera en handling behöver dock inte betyda
att man handlat rationellt i en formell bemärkelse. Det förekommer att
organisationer särskiljer vad de säger att de gör och hur de de facto sedan
handlar. Rombach (1986) pekar i sin studie på hur organisationer på
detta sätt frikopplar prat, beslut och handling gällande ett ärende eller
fråga. Oaktat detta så utgör rationalitet i vår kultur dock i sig ett värde och
tar sig vanligen uttryck i en förmåga att behärska teknisk-ekonomiska
modeller; det handlar om att leva upp till rationalitetsnormen (Stymne,
1968, s 87). Detta återspeglar även ideal såsom ett förnuftigt, produktivt
och målorienterat handlande. Företagsledningen förväntas därför vara
konsekvent och förutseende vilket ska demonstrera tankens duglighet

73 Avsnitt 3.7 behandlar strategiskt lednings- och förändringsarbete utifrån ett

legitimitetsperspektiv. Där visas att tolkning och processer av meningsskapande blir

dominerande inslag i ledningsarbetet.
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(Gustafsson, 1988, s 71 ff). Att arbeta långsiktigt anses nämligen vara
något moraliskt eftersträvansvärt.

3.4.2 Behovet av strategisk ledning

De förda resonemangen har hittills understrukit nödvändigheten av
organisationers anpassning till omgivningen. En viktig utgångspunkt var
därvidlag att individer aktivt leder och att handlingsutrymmet för de
individuella intiativen därför var betydande. Samtidigt rymde kontexten
kring företagsledande en rad förväntningar vilka syftar till att handlandet
uppfattas som legitimt. Diskussionen pekade på att företagsledningar
söker stöd i omgivningen genom att agera efter rådande normsystem och
därmed på olika sätt legitimera sin verksamhet (trovärdighet, duglighet,
rationalitet). Som en del av dessa normsystem förekommer även
föreställningar om och krav på ett strategiskt ledarskap.

Att leda en organisation eller ett företag inbegriper vanligen
föreställningen att någon form av strategi existerar. Strategin antas utgöra
basen för verksamheten i fråga. Den styr och formar de pågående
handlingarna och aktiviteterna. Att formulera en strategi och agera efter
den implicerar att man från företagsledningens sida är förutseende,
målmedveten och handlingsinriktad. Tanken om en rationell och effektiv
ledning av ett företag är således nära förknippad med utövandet av ett
strategiskt ledarskap. Jag utgår därför från att avsaknaden aven strategi
minskar en företagslednings legitimitet och trovärdighet.

Behovet av strategisk aktivitet kan naturligtvis växla mellan olika företag
och kontext. Ett företags beroendeförhållande till omgivningen kan
variera i styrka vilket får konsekvenser för organisationens strategiska
handlingsbehov. Aldrich (1979, refererad i Larsson, 1984) identifierade
några variabler i detta sammanhang såsom tillgången på resurser,
graden av homogenitet i organisationen, koncentration och distribution
av resurser, graden av konsensus och "stabilitet" (i termer av ro-oro), och
slutligen förändringstakt i omgivningen. Just förändringstakt och grad av
påverkbarhet hos miljön implicerar olika frihetsgrader i beroende
förhållanden (Aldrich, ibid; Pfeffer & Salancik, 1978). Olika miljötyper har
även konsekvenser för behovet av och förmågan att vidta strategiska
beslut och därmed strategisk aktivitet.

I dessa tankebanor diskuterar Emery & Trist (1965, s 24 ff) fyra miljötyper
där exempelvis hög förändringstakt och starka beroendeförhållanden
mellan flertalet enheter i miljön leder till att förändringar fortplantas
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oberoende av den enskilda organisationens aktivitet. Dessa så kallade
"turbulenta fält" omöjliggör därför strategiska beslut eftersom den
enskilda organisationen inte kan hantera anpassningsproblematiken. För
det här fallet blir värderingar ett grundläggande sätt för organisationer att
hantera osäkerhet och fungerar således som kontrollmekanism förutsatt
att dessa värderingar är delade av alla i det "turbulenta fältet". Författarna
reser sedan (ibid, s 28-29) den mer spekulativa följdfrågan om detta i sin
tur leder till organisationsformer liknande matrisen i de aktuella
"fälten"?

Oaktat att det hos ledningar i organisationer kan rymmas ett varierande
behov av strategisk al<tivitet till följd av olika beroenden av och
karaktäristikor i omgivningen, betraktar jag strategiarbete som en naturlig
ingrediens i företagsledningsuppgiften. Detta antagande baserar jag på
att det i allmänhet ingår - explicit eller implicit - i ledningsuppdraget att
utveckla verksamheten i någon riktning varför strategiarbete och
strategisk förändring utgör centrala aspekter inom ramen för de
förväntingar som finns på ledningar. Hur kan då strategisk ledning och
förändring beskrivas och analyseras utifrån ett ledningsperspektiv?

3.5 Två grundläggande perspektiv på strategiskt lednings
och förändringsarbete

Om nu en strategisk förändring i enlighet med resonemnaget i avsnitt 3.3
ovan har vissa kvantitativa och kvalitativa egenskaper, dimensioner,
aspekter mm vilka skiljer den från en förändring av icke-strategisk
karaktär (jämför ovan) kvarstår frågan om vad fenomenet "strategisk
förändring" ska omfatta och hur dess beståndsdelar kan relateras till
varandra?

3.5.1 Strategiska förändringar - ett analytiskt perspektiv

Traditionellt har två sidor aven strategisk förändring behandlats;
strategiformulering och strategiimplementering. Strategiformulering
utgör en problemlösningsprocess vilken resulterar i val av mål och
medel - policies och program - för att nå detta mål. Strategiskt arbete
handlar därför till stor del om beslutsfattande enligt Ansoff (1965) och
där det är företagsledningarna som huvudsakligen ägnar sig åt de
strategiska besluten, dvs mot vad och hur företaget bör inrikta sin
framtida verksamhet. Strategi och strategisk förändring kan med denna
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utgångspunkt närmast beskrivas som en form av medveten och avsiktlig
handlingsplan där olika stadier, dvs analys, formulering och
implementering, är moment vilka kan separeras (se exempelvis Ansoff,
1965; Andrews, 1971; samt Vancil och Lorange, 1975).

Följaktligen implicerar ansatsen att strategisk ledning och förändring är
en aktivitet av analytisk och rationell natur vilken är förbehållen
företagsledningen; strategin planeras således fram efter noggrann analys
och tolkning och efter systematiska försök till förutsägelser om
omvärlden och dess förändringar. Idealt sett är organisationens målbild
enhetlig och med hjälp av omfattande, och i extremfallet fullständig,
information om de olika handlingsalternativen kan ett rationellt val
göras. Detta analytiska perspektiv bygger därmed i sin renodlade form
på starka antaganden där värderingar, ideologiska och kulturella
aspekter, beroendeförhållanden med inslag av politiska processer,
maktutövande etc kommer i bakgrunden i såväl strategiformulerings
som strategiimplementeringsarbetet. Perspektivet bortser även från det
faktum att det i många fall kan röra sig om betydande
informationsinsamlings- och bearbetningskostnader om
beslutsunderlaget ska bli tillfredställande varför knapphet på resurser
omöjliggör ett sökande och värdering av uttömmande alternativ. Inte
sällan är därför strategiska beslutsunderlag ofullständiga i någon
bemärkelse och rymmer osäkerhet om utfall mm.

Ytterligare ett grundläggande antagande är att företagsledningen
formulerar strategin eller en vision om färdriktningen och att lägre nivåer
operationaliserar den uppställda visionen genom att bryta ned den till
genomförbara aktiviteter (Spångberg, 1982, s 88). Detta sker via
strukturella och administrativa system vilka påverkar "spelreglerna" i
företaget. Implementeringen, vilken alltså är skild från formuleringen,
omfattar därför enligt det analytiska synsättet såväl utformning som
ledning av organisationen för att optimalt kunna integrera människor,
strukturer och resurser i syfte att nå det formulerade målet. Omgivningen
antas vara kontrollerbar - eller i varje fall förutsägbar - och
implementeringsdelen av den strategiska förändringen rymmer därför
mindre av osäkerhet och följer idealt sett de avsedda planerna. Endast
smärre korrigeringar av och avvikelser i de ursprungliga planerna
aktualiseras enligt förespråkarna för detta perspektiv.

Det ovan redovisade analytiska perspektivet har framför allt under de två
senaste decennierna fått kritik för sin uppdelning av strategin i
formulerings- och implementeringsfaser men också för att det bygger på
alltför orealistiska antaganden om bland ann,at företagsledningens
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förmåga att analysera sin interna och externa omgivning. Perspektivet
förutsätter exempelvis att det finns en klar vision som ligger till grund för
organisationens utveckling och att strategisk utveckling kännetecknas av
en väl integrerad, sekventiell planeringsprocedur. Redan tidig forskning
(Berg, 1964) pekade emellertid på att också sociala aspekter spelade en
viktig roll vid strategiska förändringar och att de var en integrerad del av
processen.

Hall (1973) visade dessutom att högre chefer inte använde sig av
strategiska planeringsmodeller i den utsträckning som förväntades.
Problem vid implementeringen av de strategiska planeringsmodellerna
kunde således inte underskattas. De ursprungliga framtidsplanerna
ändrades under processens faser varför det sammanfattande begreppet
"formering" beskrev förloppet på ett mer trovärdigt sätt än formulering
och implementering. Organisationen antogs också stå i ett beroende
förhållande till sin omgiving beträffande olika resurser (Pfeffer &
Salancik, 1978) och strategin utvecklas därför med hänsyn till
organisationens reaktioner på förändrade omvärldsbetingelser (SchendeI
& Hofer, 1979). Strategisk planering kan snarare betraktas som ett
inlärningsförlopp där organisationens lärande och "avlärande" blir
centrala (Normann, 1975; Starbuck et al, 1978; Hedberg, 1981; Nystrom &
Starbuck, 1984).

Parallellt med det analytiska - eller linjära, om vi använder Chaffees
(1985) kategoriseringssätt enligt ovan - synsättet har det därför växt fram
ett konkurrerande perspektiv med en delvis annorlunda syn på
strategiskt arbete i organisationer. Enligt detta mer processuellt
orienterade perspektiv betraktas inte strategisk förändring som en
rationell och logisk aktivitet (Stymne, 1974) vilken är förbehållen
företagsledningen. Företagsledningens uppgift blir i stället att försöka
styra själva den strategiska processen, eftersom strategierna formas i ett
förlopp där gränserna mellan analys, planering och genomförande är
oklara (Quinn, 1980). Dessutom kännetecknas inte sällan strategiska
förändringar av att de äger rum på flera nivåer och att de omfattar flera
aspekter - såsom tekniska (organisatoriska) designproblem,
maktpolitiska fördelningsproblem och kulturella ideologiproblem
(Tichy, 1983a, 1983b) - varför ledningen knappast kan bortse från dessa
förhållanden i det strategiska arbetet.

Vi kan med andra ord konstatera att det så här långt grovt sätt existerar
två grundläggande och delvis skilda perspektiv på strategisk
förändring74. De olika antaganden som finns bakom perspektiven ger
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vid handen att beträffande den resta kausalitetsfrågan i kapitlets
inledning så betraktar det analytiska synsättet inte sällan organisationen
som aktivt agerande i dess relation till omgivningen. Det mer
processuellt orienterade perspektivet ligger däremot närmare
determinismsynsättet även om också det innehåller inslag av strategiskt
val i sitt sätt att uppfatta ledningens handlingsutrymme. I likhet med
Hrebiniak & Joyce (1985) uppfattar det processuella perspektivet implicit
val och determinism som oberoende variabler. Som redan poängterats är
skalan mellan strategiskt val och fullständig determinism flytande och
de olika strategiska perspektiven uppträder med nödvändighet på hela
detta spektrum eller kontinuum.

Inledningskapitlets empiriska översikt visade på hur de senare årens
stora samhällsförändringar påverkat företagandets villkor på ett i flera
fall ytterst dramatiskt sätt. Detta gäller inte minst de organisationer som
verkar inom livsmedelsbranschen och i synnerhet då de inom
jordbruksnäringen, vilka varit föremål för detta arbetes empiriska
studium. Något som talar för det processuella perspektivet på strategisk
förändring är idag att många organisationer verkar i så starkt
föränderliga och svårtolkade miljöer att strategisk planering inte kan
fungera som den rationella och logiska aktivitet som förespråkas i det
mer analytiska perspektivet75•

Resultaten från mina förstudier (Åkesson, 1987, 1988) pekade på att den
undersökta strategiska förändringsprocessen iFöreningsbanken
dominerades av analys och planering men att en hypotes var att ett
synsätt mer inriktat på förändring och inlärning hade varit mer fruktbart
beträffande förändringens utfall. Detta är ett viktigt argument för varför
min fortsatta teoretiska föreställningsram präglas av det mer processuellt
orienterade synsättet på strategisk förändring. Således delar jag också i
stort Hrebiniaks & Joyces (1985) syn på hur organisationer anpassar sig
till sin omgivning. Strategiskt val och determinism betraktas följaktligen
som oberoende variabler vars samverkan måste studeras för att kunna
förklara hur organisationer fungerar och därmed vad som karaktäriserar
strategiska förändringsprocesser (jämför ovan).

Innan jag går in djupare på det processuella perspektivet kan det i detta
sammanhang vara värt att dra en parallell till två av de huvud
inriktningar på strategiskt beslutsfattande vilka Spångberg (1982, s 127
ff) identifierar. Vi konstaterade tidigare att Ansoff (1965) betraktade

74 Normann (1975, s 65 ff) diskuterar i termer av två skilda planeringsfilosofier vilka han

kallar 1/målsyn" respektive 1/processyn".

75 Jämför Hall (1973) ovan.
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beslutsfattandet som en hörnsten i företagsledande. Detta gällde inte
minst de strategiska besluten. Det analytiska perspektivet motsvaras av
"planeringsskolan" vilken uppfattar strategiskt beslutsfattande som ett
sätt för företagsledningen att analytiskt och rationellt fatta beslut som får
konsekvenser för företagets framtida utveckling. Planeringsskolan
framhåller det mer proaktiva sökandet efter nya möjligheter i
organisationens omgivning. Forskningen inom denna skola är inte
sällan normativ och anger faktorer och konceptuella steg i syfte att
formulera strategier.

"Adhocskolan", vilken motsvarar det processuella perspektivet enligt
Spångberg (1982, s 131 ff), menar däremot att organisationen fattar ett
beslut i taget och att kompromisslösningar söks på grund av kognitiva
begränsningar (March & Simon, 1958). Det strategiska beslutsfattandet
initieras till följd av problem i organisationen snarare än av att
möjligheter dyker upp (Cyert & March, 1963, s 120 ff). Förekomsten av
koalitioner (Allison, 1971), maktbalanser (Pettigrew, 1973, 1977, 1985),
oklara mål, medel och analyser (Lindblom, 1959; Cohen, March & Olsen,
1972) är några andra faktorer vilka påverkar beslutsfattandet. Den
strategiska beslutsprocessen blir mer adaptiv till sin karaktär där
reaktiva lösningar sökes till existerande problem (Mintzberg, 1973b).
Som ska visas i följande avsnitt i genomgången av det processuella
perspektivet på strategisk förändring verkar det dock finnas en struktur
på dessa "ostrukturerade" beslutsprocesser. Det tycks dessutom
förekomma flera andra aktiviteter och processer vilka ingår och därmed
har betydelse för det strategiska lednings- och förändringsarbetet.

Mintzberg et al (1976) lyfter mot bakgrund av empiriska studier av
tjugofem strategiska beslutsprocessser fram komplexiteten och
dynamiken i dessa processer där det initialt finns begränsad kunskap
om problemets natur. Öppenheten och tvetydigheten, där relativt lite är
givet eller enkelt bestämbart, är kännetecknande vilket avspeglar sig i
olika iterativa procedurer och processer. Kriterier beträffande urval och
konsekvenser av alternativa beslut är inte heller klara och givna.
Resultatet är att dessa och andra förutfattade meningar (biases ),
tillsammans med köpslåendeprocesser och olika rutiner, blir tongivande
i det strategiska beslutsfattandet. Strategiutveckling blir enligt
adhocskolan därför inte något som är förbehållet enbart företags
ledningen utan lägre nivåer blir också involverade. En utförligare
diskussion om olika nivåers betydelse i strategiska förändringsprocesser
och i strategiskt beslutsfattande återfinns nedan i avsnitt 3.9.
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3.5.2 Strategiska förändringar - ett processuellt perspektiv

Denna studies problem- och forskningsområde har som visats ovan sin
huvudsakliga förankring i teorier för företagsstrategiskt handlande. Mot
bakgrund av det empiriska syftet att fånga det företagsstrategiska
handlandet i en bransch och i en verksamhet vilken genomgår så
genomgripande förändringar att förhållandena karaktäriseras av extrem
osäkerhet faller det sig naturligt att det teoretiska grundperspektivet här
blir processuellt, dvs företagsstrategi ses som en ständigt pågående
process och aktivitet, där strategier formas och omformas genom de
handlingar som utförs i organisationen. Således uppstår strategier i ett
visst tidsmässigt och rumsligt sammanhang, en organisationsstruktur
(Bengtsson & Skärvad, 1988, s 212).

I vilka rumsliga och tidsmässiga sammanhang uppstår då strategier? En
central och ofta förekommande utgångspunkt (Mintzberg et al, 1976;
Mintzberg, 1978, s 941 ff) är att strategiformeringsprocessen kan
karaktäriseras som ett samspel mellan tre grundläggande krafter:
organisationens omgivning, ledningssystemet och det operativa
systemet (byråkratin). Omgivningen förändras kontinuerligt, men
oregelbundet, medan byråkratin stabiliserar organisationens agerande.
Ledningssystemet fungerar som en slags buffert mellan dessa båda
krafter genom att bland annat försöka tolka omgivningens förändringar i
termer av framtida krav på det operativa systemet. En strategisk
förändring kan därför liknas vid en organisations reaktion eller svar på
omgivningens förändring, begränsad av byråkratin och förstärkt eller
försvagad av ledningssystemet. Ett processuellt perspektiv på strategisk
förändring betonar därför såväl organisationens reaktioner på
förändrade omvärldsbetingelser som att ursprungliga framtidsplaner
successivt ändras under tidens gång.

En viktig frågeställning blir nu huruvida strategi ska ses som ett faktum
a posteriori, dvs som ett resultat av beslut, eller som ett beslutsunderlag a
priori. Forskning (Mintzberg & Waters, 1985) pekar på att realiserade
strategier kan vara resultatet av både en avsiktlig (intended, deliberate)
strategi eller aven strategi som växer fram efter hand (emergent) och
ursprungligen därför ej avsedd (jämför "soptunnemodellen" av Cohen,
March & Olsen, 1972). Dessa två renodlade strategier utgör ändpunkter
på ett kontinuum längs vilket de faktiskt uppträdande strategierna
återfinns. Huvudtanken hos Mintzberg & Waters (1985) är alltså att
realiserade strategier inte bara är resultatet av formell planering och
analys utan också, beroende på bland annat omgivningens beskaffenhet,
kan växa fram eller formera sig i ett företag efter hand.
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Mintzberg & Waters (ibid) hävdar till och med att strategier ibland
utvecklas på ett retroaktivt sätt, dvs att de har växt fram utan några
medvetna intentioner. Organisationen kan helt enkelt i detta fall komma
till slutsatsen vid en viss tidpunkt att den sedan en tid tillbaka de facto
har och arbetar med en strategi. Det är inte ovanligt att denna retroaktiva
strategi sedan blir formaliserad i organisationen och därmed
transformeras till att bli en avsiktlig strategi med riktning mot framtiden.
Detta sker inte sällan i ljuset av olika meningsskapande aktiviteter och
innebördsangivelser från ledningen. Dessa tankegångar vidareutvecklas
i avsnitt 3.7 och den mer tolkande ansatsen på strategiskt ledningsarbete.

Utifrån bland annat aktörsorienterade utgångspunkter kunde vi tidigare
konstatera att strategiskt handlande ytterst påverkas av de tolkningar
ledningen gör av händelser och erfarenheter vilka är resultatet av
organisationens samspel med sin externa och interna omgivning. Stabila
och entydiga inre och yttre miljöer innebär att organisationen tenderar att
planera fram strategierna medan föränderliga och tvetydiga miljöer
minskar företagets strategiska handlingsfrihet och därmed förefaller
strategierna att växa fram som ett resultat av samspelet med miljön
(Mintzberg & Waters, 1985). I detta senare fall formerar sig strategin på
ett mer spontant sätt och det kan därför vara svårt att identifiera de
ursprungliga avsikterna, speciellt i den kollektiva kontext som en
organisation ofta utgör. Mellan de nämnda extremfallen identifierar
Mintzberg & Waters (ibid) flertalet "typstrategier"; från den planerade
strategin, entreprenörsstrategin, den ideologiska strategin, paraply
strategin, processtrategin, den oberoende strategin, konsensusstrategin,
till den pålagda (imposed) strategin.

Sammanfattningsvis tar Mintzberg därmed avstånd från det rent
analytiskt inriktade synsättet på företagstrategi. I stället betraktar han
strategi "as a pattern in a stream ofdecisions" (Mintzberg, 1977, s 28). Det
som vanligtvis uppfattas som strategier representerar därför inte i första
hand formaliserade planer utan snarare uttolkningar av mönster i en
organisations beslutsfattande och handlingar. Det strategiska
handlandet kommer därför i stor utsträckning att baseras på tidigare
gjorda erfarermeter och ett ständigt lärande blir en nödvändighet för
organisationens långsiktiga överlevnad. Mintzberg (1978, s 948) går till
och med så långt som att hävda att strategiarbete mycket väl kan vara
den process i organisationen som kräver mest av mänsklig kognition76•

76 Mer om det om kognitiva perspektivet på strategisk förändring återfinns i det följande

avsnittet.
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Att strategiformulering i flera stycken kan liknas vid en lärandeprocess
med historiska inslag implicerar att iden om en åtskillnad mellan
formulerings- och implementeringsfasen faller och därmed inte förefaller
vara relevant. I själva verket ger implementeringen aven strategi
återföring vilket i sin tur blir en del av formuleringsprocessen. De två
faserna hänger med andra ord intimt samman.

En annan företrädare (Quinn, 1977, 1978, 1980, 1982) för det processuellt
orienterade perspektivet har dock som utgångspunkt att teorier om
formell strategiplanering med dess normativa karaktär kan vara
fruktbara för vissa syften. Då dessa teorier fokuserar på kvantitativt
mätbara faktorer, och därmed låter de kvalitativa och organisatoriska
faktorerna komma i bakgrunden jämte den politiska dimensionen, har
de inte sällan en betydande begränsning. En mer beteendeorienterad
ansats och ett maktperspektiv innebär bland annat att uppmärksam
heten i strategiprocessen riktas mot organisationens mångfaldiga
målstruktur och det politiska spel som ofta föregår strategiska beslut.
Här ingår även sådant som förhandlingsprocesser i ledningen där
koalitioner spelar en väsentlig roll.

En viktig utgångspunkt för Quinn (ibid) är att organisationers mål sällan
låter sig kvantifieras och därmed inte blir precist mätbara. I stället
tenderar målen att vara breda och generella till sin natur. En mer formell
strategiformuleringsprocess centraliserar i allmänhet organisationen via
den postulerade inriktningen. Specificerade mål eliminerar dessutom
kreativa alternativ och avgränsar därför organisationen för tidigt vilket
kan skapa stelhet och "närsynthet"77. Enligt Quinn (ibid) kännetecknas
därenlot framgångsrika strategiprocesser av ett mer flexibelt och
experimentellt arbetssätt och av att de varken följer det (makt-)politiska
eller det formella planeringsparadigmet.

I stället tenderar effektiva strategier att växa fram i en serie av strategiska
del- eller subsystem vilka ombesörjer vissa specifika strategiska frågor
eller områden. Begränsningar av kognitiv och processuell natur leder till
att de flesta delsystemen måste länkas ihop och inkrementellt aggregeras
till ett sammanhängande mönster. Processen, vilken Quinn (ibid)
refererar till som "logisk inkrementalism" och i vilken organisationens
färdigartikulerade strategi är slutmålet, är därför ofta fragmenterad och
evolutionär till sin karaktär och dessutom mycket intuitiv. Tankar och
ideer i subsystemen tenderar i många fall till att flyta samman till ett

77 Jämför Levitts (1960) diskussion om "marketing myopia" där han varnar för att
kortsiktigt handlande hos chefer kan leda till just "närsynthet" och därmed en missbedömning
av (i detta fallet) marknadens utvecklingsmöjligheter.
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dittills inte uppfattat mönster eller resultat som i själva verket kommer
att utgöra strategin i fråga.

Varför kännetecknas då strategiprocesserna av logisk inkrementalism?
Kritiska strategiska problemområden handlar inte enbart om beslut
baserat på kvantifierbara data. Även förändringar av mer kvalitativ natur
såsom organisationsstruktur, ledarstil, värderingar och förväntningar
hos de anställda mm kan i många fall vara strategiska. Dessa
problemområden har i sin tur en inte oväsentlig betydelse för formandet
av chefernas strategiska situationsuppfattning; något som vi återkommer
till i det följande avsnittet vilket behandlar ett kognitiva synsätt. En andra
förklaring till förekomsten av logisk inkrementalism är enligt Quinn
(1982, s 189 ff) att flertalet strategiska problem till en början är mycket
vaga och otydliga. De dyker upp som anomalier78 i organisationens
verksamhet och ledningen försöker därför medvetet hitta handlings
alternativ och identifiera hotsignaler i omgivningen. Genom att utveckla
informella nätverk och därmed skapa en stor kontaktyta ute i
organisationen underlättas sökandet av information och alternativ.
Dessutom kan ledningen tidigt "känna av" behoven av förändring och på
olika sätt medvetandegöra situationen i syfte att minimera tidiga
politiska processer.

Osäkerheten kring den nya strategin reduceras via skapande av fora för
diskussioner rörande framtida konsekvenser av förändringen,
alternativa vägar mm. I den tidiga fasen av strategiprocessen inbegrips
bland annat ledningens fokus på sådana mål - eller delar av mål - som
är slagkraftiga och har karisma, och därmed är lätta att identifiera med
organisationen. Inte sällan betonas annars de mätbara delarna av målen
vilka inte ger någon dylik identifikation enligt Quinn (ibid). Som vi ska se
närmare på i ett senare avsnitt79 söker således ledningen på olika sätt
legitimera den nya inriktningen där ledningens symbolaktiviteter syftar
till att förstärka trovärdigheten i förändringen.

Sättet för ledningen att hantera den fortsatta processen blir att låta varje
delsystem formulera sin strategi och därför styras av sin egen logik.
Ledningens logik är att länka samman ett mönster av de beslut som tas i
delsystemen och att psykologiskt stödja förändringen genom att agera
bollplank utåt i organisationen. De inledningsvis mycket öppna och
breda målformuleringarna gör att förslag och ideer uppmuntras men att

78 Jämför Kuhns (1962) tankar om vetenskaplig utveckling i termer av "paradigmskiften".

79 Avsnittet 3.7 diskuterar mer utförligt olika symbol- och legitimitetsaspekter på

strategiskt ledningsarbete.
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också en opposition kan neutraliseras av ledningen utan större politisk
exponering. Quinn (1978, s 17 ff, 1980, s 20 ff, 1982, s 196) hävdar därför
att tidiga beslut och bindningar hålls breda, tentativa och partiella för att
senare kunna bli reviderade och få ett bredare stöd i organisationen. Den
tidiga, vaga målformuleringen eller de allmänt formulerade målen ger
följaktligen utrymme för tolkningar och flexibilitet. Möjligheter ges till att
pröva och testa antaganden vilket resulterar i nya erfarenheter och ett
kontinuerligt lärande i organisationen. Kännetecknande är också de
breda lösningarna och att stöd söks kring vissa begrepp och via
bildandet av kommitteer, projektgrupper mm. I dessa kan man lättare bli
enig kring vissa områden eller frågor.

Detta målmedvetna sätt att genom en experimentell design leda
organisationen resulterar enligt Quinn (1980) i en interaktiv
konsensusbyggande process vilken ökar kvaliteten hos de strategiska
besluten. Den reella strategin tenderar alltså att utvecklas som en
kombination av interna beslut och externa händelser och mynnar ut i en
plan för agerande om vars uppfattning det råder samstämmighet hos
nyckelaktörena i organisationens ledning. Det intuitiva och
slumpmässiga i processen förstärks av det faktum att Quinn (1982, s 195
ff) lyfter fram betydelsen av "timing" och av att de specifika strategierna
inte sällan är resultatet av slumpmässiga händelser av karaktären "trial
and error". Logisk inkrementalism representerar därför en kombination
av rationellt och intuitivt agerande från organisationens ledning. Det
ansluter enligt Quinn (ibid) också i vissa delar till Lindbloms (1959)
teorier i så motto att logisk inkrementalism handlar om en sorts avsiktlig
organisatorisk "oreda" ("muddling") från ledningens sida.

Även Tainio et als (1991) forskningsresultat ligger nära den
inkrementella tanken. Deras studie av organisatoriska förändrings
processer i en finsk bankgrupp pekar på att väsentliga strukturella
förändringar fordrar en "bottom-up" process där informella och relativt
oberoende organisatoriska aktiviteter spelar en betydelsefull roll.
Organisatorisk innovationsförmåga - med en experimenterande och
spontan design - utgjorde enligt dessa forskare centrala förklarings
mekanismer för att förstå organisatorisk förändring. Bland svenska
forskare har Stymne (1974) och Normann (1975) uppmärksammat att
strategiska beslut inte exklusivt baseras på formell och logisk
problemlösning. Normann (ibid, s 65 ff) talar om "processynen" som
lämplig i komplexa omvärldsmiljöer och i tidiga stadier i företags
utvecklingscykler då planering kan liknas vid ett inlärningsförlopp.
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Medan Quinn (1980) låter den konsensusbyggande processen ske via de
strategiska subsystemen så låter Stymne (1974) de politiska aspekterna
komma i förgrunden i det strategiska beslutsfattandet. Han hävdar att
detta kan ses som ett val mellan olika värderingar vilka inte kan
rangordnas enligt något logiskt kriterium. Organisationens värderingar
finns hos individerna (Selznick, 1957) men antas vara inbegripna i
strukturella ramar. Strategier formeras därför genom att värdestrukturen
hos organisationen förändras. Eftersom denna värdestruktur har
utvecklats över tiden inbegriper den trögheter och politiska processer i
formeringen av nya strategierBO.

I organisationen antas finnas ett flöde av förslag eller handlings
alternativ, av Stymne (1974, s 7 ff) benämnda strategiska "kandidater",
vilka syftar till att påverka värderingar och strukturer. Dessa styr i sin tur
organisationens omvärldsrelationer. Framväxten av strategin baseras på
att dessa kandidater genomgår ett antal faser i syfte att slutligen bli
accepterade eller förkastade. Problem och möjligheter dyker upp i
organisationens omgivning men också det politiska systemet kan
generera kandidater. Att systematiskt hantera den komplexa
omgivningen och den därmed förknippade osäkra framtiden via ett
formellt planeringssystem är ytterligare en källa till kandidater.

Den synliga strategiska kandidaten genomgår en sorts bearbetningsfas
innebärande aktiviteter av problemlösningskaraktär där problem
definieras och lösningar sökes; allt för att förändra innehållet i
kandidatens värderingar. Politiska processer är här framträdande med
förhandlingar, diskussioner mm. Kandidaten formeras av de
värderingar vilka har har möjlighet ("access") att utöva påverkan. Miles &
Snow (1978, kap 8) är inne på samma tankebanor då de menar att valet
mellan olika handlingsalternativ görs vid förhandlingar genom
kompromisslösningar och diskussioner, där individer och koalitioner
med skilda värderingar spelar en betydande roll. Slutligen genomgår
kandidaten enligt Stymne (1974, s 15-16) en formell beslutsprocedur där
den accepteras eller förkastas. Förutom beslutsfattarnas värderingar har
även organisationens maktstruktur - via formella och informella
grupper - betydelse för valet av kandidat. Det strategiska beslutsfattandet
har således i viss mån karaktären aven valprocedur.

Stymnes (ibid) resonemang berör inte implementeringsfasen. Någon som
däremot tar upp detta är Pettigrew (1973, 1977, 1985) som ser hela

80 Jämför diskussionen ovan i -avsnitt 3.1.1 om de institutionella förklaringarna till

organisatoriskt handlande.
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strategiformeringen som en kontinuerlig och pågående politisk process.
Strategier uppträder och formeras i en inre och en yttre kontext av flöden
med händelser, värderingar och handlingar. Vad som utgör respektive
kontext är ytterst beroende av undersökningsobjektet. Ligger analysfokus
på en viss organisation utgörs det inre sammanhanget troligtvis av
organisationens uppgifter, struktur, teknologi, det internpolitiska
systemet, de anställdas föreställningar och värderingar mm medan den
yttre kontexten måhända består av branschens specifika affärskultur,
konkurrenter, det socio-politiska systemet mm. De båda kontexterna
utgör bakgrund till det maktspel som äger rum mellan olika intresse
grupper och vilket syftar till att skapa inflytande i strategiformerings
processen.

Pettigrew (ibid) uppmärksammar också att implementeringen aven
strategi på samma gång utgör kontexten för framtida strategiska
processer och dessa historiska bindningar bidrar därmed till skapandet
av trögheter och stabilitet i det företagstrategiska handlandet. Att
trögheter ingår som en naturlig del i organisationsförändringar framgick
av ett tidigare resonemang av Hedberg & Ericson (1979), Hannan &
Freeman (1984), Fredriksson (1992) och Åkesson & Stein (1994) i detta
kapitel. Även Normarks (1994) studie om omdaningsprocesser i två
medlemsägda företag diskuterar olika trögheters stabilitetskapande roll
inom ramen för strategiska förändringsprocesser.

Att strategier är svårföränderliga har alltså i hög grad sin förklaring i att
processer av såväl kognitiv som politisk natur tenderar att "cementera"
en viss dominerande intressegrupps respektive ide- och tankestrukturs
inflytande i organisationen. Ett långvarigt inflytande från den
dominerande koalitionen (Cyert & March, 1963, s 27 ff) eller de
signifikanta aktörerna (Normann, 1975, s 3D, 161 ff) kan i stabila
omgivningar medföra att strategierna förstärks till att bli ett sätt att
förklara organisationens metaföreställningsram, dvs hur organisationen
betraktar omvärlden och dess beskaffenhet.

Tidigare diskuterade vi hur institutionaliseringsprocesser kan spela en
central i dessa sammanhang. Olika myter kan på detta sätt växa fram
(jämför Hedberg & Jönsson, 1977; Jönsson & Lundin, 1977) och
legitimera handlandet. Myten eller myterna ingår dessutom ofta som en
viktig ingrediens i sättet att skapa mening kring en strategi eller
strategisk inriktning (se avsnitt 3.7). Att myter förstärks och bibehålls kan
i sin tur delvis förklaras av att människors föreställningsramar inte utan
vidare förändras. Insikts- och kompetenströgheter (Hedberg & Ericson,
1979, s 55 ff; Fredriksson, 1992, s 129 ff) leder till ,en begränsad förmåga
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vad avser nytänkande och lärande. Starbuck et al (1978), Hedberg (1981)
och Nystrom & Starbuck (1984) hävdar att "avlärande" är minst lika
viktigt som lärande för att bemästra dessa "mentala" trögheter i
organisationer.

Från det senaste avsnittet kan vi nu sluta oss till att tre delprocesser eller
aspekter på strategiskt handlande utgörs av de politiska, kognitiva och
"meningsskapande" inslagen. Jag väljer inom ramen för detta arbete att
inte närmare fördjupa mig i maktaspekter på det strategiska
förändringskomplexet. Arbeten av exempelvis Pettigrew (1973, 1977,
1985), Aspling (1986), Pfeffer (1981a), Gray & Ariss (1985), Karlsson
(1991) och Normark (1994) tar däremot upp denna dimension mer
utförligt. Mitt ställningstagande ska dock inte uppfattas som att jag
bortser från vare sig de politiska inslagen i strategiskt lednings- och
förändringsarbete eller dessa inslags förklaringsvärde. Tvärtom är jag väl
medveten om att ledningens handlingsutrymme är begränsat som ett
resultat av beroenderelationer mellan ledningen och dess externa och
interna intressenter. Mandat att handla strategiskt, och därmed driva
förändringsprocessser, är som vi tidigare konstaterade starkt förknippat
med ett legitimt erkännande.

Jag kommer dock inte att specifikt behandla maktingredienser eller den
politiska dimensionen i strategiska förändringsprocesser i denna
teoretiska föreställningsram. Möjliga konsekvenser av den nu gjorda
avgränsningen återkommer jag till i kapitel 8 i samband med att jag där
preciserar studiens bidrag och eventuella anspråk på generell giltighet.

I det följande kommer jag i stället att gå djupare in på det kognitiva
perspektivet och dess möjliga förklaringsvärde vid studier av strategiska
förändringar. Inte minst står de kognitiva mekanismerna i blickfånget då
det handlar om att förstå hur individer uppfattar och tolkar sin
omgivning. Detta har i sin tur bäring på hur människor tänker och
agerar inom ramen för organisationens kontext vilket kan ge ökad
förståelse för exempelvis trögheter vid inlärning och förändrat
handlande. Avsnittet därpå tar sedan upp den tolkande ansatsen och
dess möjliga förklaringsvärde vad gäller att bidra till ökad förståelse för
mekanismerna bakom strategiskt ledningsarbete och förändrings
processer i organisationer.

104



Kap 3: Teoretisk föreställningsram

3.6 Ett kognitivt perspektiv på strategisk förändring

Tidigare har konstaterats att organisationer på lång sikt vanligen inte
kan existera oberoende av sin omgivning utan står i ett beroende
förhållande till denna. Av detta följer att frågan om hur omgivningen och
relationen till denna uppfattas av organisationen och dess nyckelaktörer
rimligen är intressant att ställa i sammanhanget. Detta med tanke på att
uppfattningar utövar ett inte oväsentligt inflytande på det strategiska
tänkandet och därmed de handlingar som följer av detta. Resonemanget
bygger dock på ett antagande om att tanken föregår handling och
därmed det strategiska agerandet. Längre fram i framställningen ska vi
se att detta antagande inte alls är självklart utan om exempelvis ett
tolkande perspektiv81 läggs på strategiskt ledningsarbete - där symbol
och meningsskapande står i fokus - så råder i vissa fall det omvända
förhållandet, dvs handlingen föregår tanken och sättet att skapa mening
och ge innebörd åt själva handlingen. Vi börjar dock genomgången med
kognitiva teorier där tanken antas föregå handlandet.

3.6.1 Organisationers och chefers omvärldsuppfattning

Att strategiska förändringsprocesser i många fall är resultatet av
erfarenheter och ett successivt utvecklat lärande vittnade det processuellt
orienterade perspektivet på strategi i föregående avsnitt. Sims & Gioia
(1986) tillhör några forskare som har argumenterat för en närmare
koppling mellan kognitiv teori och organisationsteori. Inom området för
organisatoriskt och individuellt lärande har Björkegren (1986) studerat
företagsledarutbildning med fokus på tankeprocessers - i termer av
styrande värderingar - betydelse för lärande. Stein (1996) har i sin
forskning om lärande inom och mellan organisationer valt att integrera
kognitiv teori med andra närliggande teoribildningar.

Den kognitiva teoribildningen tar sin utgångspunkt i att organisationer
är öppna sociala system vilka bearbetar inforn'lationen från
omgivningen. Organisationens tolkningsprocess sker inte bara bland
dess medlemmar utan organisationen har ett eget kognitivt system och
minne (Daft & Weick, 1984). Organisationens tankeprocesser lagras
också i form av kognitiva strukturer eller schemor hos individerna (Lord
& Foti, 1986). Dessa strukturer består av ett nätverk av förväntningar
vilka är lärda av erfarenheter och lagrade i minnet (Gioia, 1986).
Björkman (1989) talar i detta sammanhang om organisatoriska

81 Se avsnitt 3.7 nedan.
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"trossatser" (beliet systems) och deras betydelse under organisatoriska
förändringsprocesser. Trossatserna är stabila till sin natur och det är
endast radikala förändringar som leder till kvalitativt bestående
förändringar i trossatserna82 •

Det kognitiva perspektivet kan sägas fokusera på hur mentala aktiviteter
påverkar organisatorisk handlings-, lär- och förändringsförmåga. Något
förenklat kan varseblivningsprocessen hos chefer karaktäriseras enligt
följande (Kiesler & Sproull, 1982). Någon form av stimuli måste
inledningsvis uppfattas av ledningen eller chefen. En tolkningsprocess
vidtar och utmynnar i antingen ett förkastande avdessa stimuli i fråga
eller att det inkorporeras i de kognitiva strukturerna, dvs i de
föreställningsramar som framgent styr ledningens tänkande och
handlande. Informationen bearbetas alltså via de kognitiva strukturerna
och förståelse innebär därför att inordna och skapa mening kring ett
fenomen eller en händelse.

Verkligheten uppträder därför som en social konstruktion (Berger &
Luckmann, 1967) där mentala aktiviteter hos individerna påverkar
värderingar och uppfattningar om organisationens omvärld och därmed
den strategiska situationen. Organisationen definierar med andra ord sin
omvärld genom dess medlemmar. Kiesler & Sproull (1982) diskuterar för
övrigt även hur sociala kognitionsprocesser i form av social perception
kan utöva ett inflytande i tolkningsprocessen i form av illusioner om
kausalitet och korrelation (ibid, s 552 ff). Följden kan bli att relevanta
problem som uppträder i omgivningen inte uppmärksammas83 utan att
exempelvis krissignaler ignoreras eller uppmärksammas alltför sent
(jämför Starbuck et al, 1978; Kylen, 1981, 1989). Här kan således en
central kognitiv förklaring spåras till att dysfunktionellt beteende inte
sällan uppstår i organisationer.

Daft & Weick (1984, s 285) antar å sin sida att formuleringen av
organisationers omvärldsuppfattning, och därmed strategi
formuleringen, är en uppgift för ledningsnivån. Med andra ord
formulerar cheferna på strategisk nivå organisationens omvärlds
uppfattning genom att de tillsammans tolkar informationen för systemet
som helhet. På något sätt måste situationslogiken i omgivningen
uppfångas och tolkas och cheferna har därför att bedöma i vad mån

82 Björkman (1989) skiljer - i likhet med Argyris & Schön (1978) - således på första och
andra gradens förändringar där de förstnämnda utgörs av förändringar inom rådande systen,
dvs "single-Ioop" förändringar, medna andra gradens förändringar motsvaras av "double

loop" begreppet.

83 Jämför den tidigare diskussionen om"närsynthet".
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externa händelser påverkar organisationen. Av central betydelse är
därför hur beslutsfattarna försöker begripa hur det företag i vilket de
verkar är kopplat till företagets omvärld. Det blir sedan utifrån
erfarenheter som organisationens omvärldsdefinition successivt
utvecklas (Björkegren, 1989, s 40-42). Söderlunds (1993) studie visar dock
hur dessa omvärldsmodeller måste förenklas i vissa avseenden för att bli
praktiskt användbara hos beslutsfattare. Även Starbuck & Milliken (1988,
s 40 ff) menar att betydelsen av chefers "filter"- vilka påverkar
uppmärksamheten och vad de tolkar i omgivningen - underskattas.
Följaktligen argumenterar dessa författare för att chefers betydelse ofta
överdrivs som ett resultat av retrospektiva förklaringar84•

Organisationer skiljer sig dock åt i sitt sätt att tolka omvärlden och
utvecklar därför egna specifika sätt att få kunskap om densamma (Daft &
Weick, 1984). I deras tolkningsmodell (ibid, s 288 ff) presenteras fyra
typkategorier av organisationers sätt att tolka omvärlden85. Vad som har
betydelse är dels hur tolknings- och analyserbar omvärlden är enligt
cheferna, dels hur aktiv respektive passiv organisationen är i sina
sökaktiviteter, dvs hur öppen och mottaglig organisationen är för nya
intryck och ny information.

Organisationens tolkningsfokus och aktivitet gentemot omgivningen
bestämmer även oragnisationens sätt att hantera de strategiskt viktiga
frågorna (Ottensmeyer & Dutton, 1989). Deras fyra grundprofiler86 för
sätt att identifiera, tolka och leda de mer specifikt strategiska frågorna i
organisationer visar klara paralleller till Dafts & Weicks (1984)
tolkningsmodell ovan. Ottenmeyer & Dutton (1989) lägger dock större
vikt vid huruvida organisationen har ett internt respektive externt
tolkningsfokus. Egenskaper hos den enskilda organisationen såsom
produkter, marknadsprofil mm har betydelse för hur händelser i
omvärlden tolkas och därmed för organisationens fokus vad gäller
uppmärksamhet.

Paralleller finns här till "contingency-synsättet" i denna
föreställningsrams inledande diskussion om organisationers
anpassningsmekanismer till omgivningens krav. Att omständigheter

84 Jämför avsnitt 3.8 nedan om den betydelsefulla och inflytelserika roll som företagsledare
vanligen tillskrivs; inte minst som orsak till företags framgångar eller eventuella
misslyckanden.

85 De fyra typkategorierna är enacting, discovering, conditionai viewing samt undirected
viewing.

86 De fyra identifierade grundprofilerna av SIMS (Strategic Issue Management System) är

Collector, Antenna, Activator och lntervener.
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hos den enskilda organisationen och dess omgivningskontext tillmäts
relativt stor betydelse för därför tankarna till de "omständighetsvariabler"
jag redogjorde för i avsnitt 3.1.

Jag ansluter mig till Ottensmeyers & Duttons (ibid) resonemang och
menar att externa och interna faktorer har betydelse i och för
tolkningsprocessen. Ett utsatt konkurrensläge torde medföra att
företagets ledande aktörer påverkas av detta i sitt sätt att tolka strategiskt
viktig information vilket därmed får konsekvenser för deras bedömning
av det strategiska läget. En egen hypotes är emellertid att den yttre och
inre kontexten kommer att ha olika betydelse för tolkningsprocessen
beroende på vilken hierarkisk nivå som studeras. Detta mot bakgrund av
att kompetenskraven, och därmed också ofta kompetensprofilen hos
befattningshavarna, varierar mellan de hierarkiska nivåerna (Chadell,
1986). Kompetensprofilen likställer jag i detta sammanhang med
kognitiva strukturer och scheman hos individen. Även den strategiska
kommunikationens omfattning och innehåll varierar mellan olika
hierarkiska nivåer87.

Som framgick tidigare menar det kognitiva perspektivet att det är
ledningens uppgift att formulera organisationens omvärldsuppfattning
och strategi. Enligt Melin (1991, s 168) så är strategiska tänkesätt knutna
till de högsta cheferna i organisationer. Dessa tänkesätt utgör relativt
stabila uppsättningar ideer, värderingar och trossatser om strategiskt
agerande. Hur tänker och agerar då chefer på strategisk nivå när de
tolkar information? Forskning pekar på att chefers omvärldsuppfattning
är fragmenterad, varierande och föremål för pluralistiska tolkningar;
följden blir emellanåt därför kommunikations- och koordinations
problem i organisationen (Isenberg, 1986a, 1986b, 1987). Ideer
uppfångas ofta slumpmässigt utan att ha någon direkt koppling till de
strategiska målen. De ideer som mot bakgrund av tester och
experimentering verkar vara fruktbara skapar en vision vilken enligt
Isenberg (1987, s 93 ff) dock inte ska likställas med en formell strategisk
plan utan är mer generell, kvalitativ och svårartikulerad till sin natur.

Att snabbt kunna växla mellan det generella och det mer specifika - vad
Isenberg (1986a) kallar "rapid recycling" - är ett sätt för cheferna att
kombinera sin mer generella erfarenhet med tumregler för varje specifik
situation som uppkommer. Detta arbetssätt kallar Isenberg (1986b, 1987)

87 Ett särskilt avsnitt ägnas åt den strategiska kommunikationen (3.10) respektive
betydelsen av organisationsstrukturen för det strategiska lednings- och förändringsarbetet
(3.9).
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opportunistiskt tänkande och möjliggör i sin tur strategisk opportunism
hos chefen; att ha förmåga att behålla fokus på långsiktiga mål samtidigt
som vederbörande är tillräckligt flexibel för att lösa dagliga problem och
upptäcka nya affärsmöjligheter. Agendorna för de dagliga
arbetsuppgifterna blir diffusa och reaktiva snarare än en logisk följd av
en långsiktig plan88•

Isenbergs (ibid) forskning skulle således i vissa avseenden kunna
förklara hur chefer framgångsrikt hanterar strategiska förändrings
processer. De agerar stokastiskt och följer inte en logisk eller rationell
modell för strategiprocessen. Det handlar mer om en interaktiv process
genom chefshierarkin där frågeställningar och problem hanteras ömsom
konkret ömsom abstrakt. Duttons (1986) mer i detalj utvecklade modell
för strategiformuleringsprocessen ger en kompletterande bild av
dynamiken i de strategiska förändringarna. Utifrån ett lednings
perspektiv antas organisationer ha olika fokus vad gäller uppmärk
samhet på strategiska frågor. Detta får implikationer för möjligheterna att
i organisationen påverka den strategiska agendans utseende och därmed
verksamhetens framtida inriktning. Frågor och ärenden av strategisk
natur är i allmänhet komplexa och svårförståeliga varför konsensus söks
kring dem i syfte att göra dem legitima för resurstilldelning. Av figur 3.1
nedan framgår att den strategiska agendans utseende därför är en
produkt av den organisatoriska kontexten och frågans / ärendets
sammanhang.

Duttons modell speglar de politiska och kognitiva krafter som verkar i de
strategiska processerna. Betydelsen och den vikt som läggs vid de
strategiska frågorna varierar över tiden även om agendastrukturen
fungerar som buffert och dämpar variationerna. Av modellen framgår
också några olika handlingsvägar eller sätt för att påverka utformningen
och innehållet i agendan. Genom att påverka strukturen på agendan kan
exempelvis en "issue sponsor" på politisk väg spela en betydelsefull roll
för den framtida fokuseringen av uppmärksamhet på strategisk nivå hos
ledningen.

88 Jämför Kotter (1982) och tidigare resonemang av Mintzberg et al (1976) och Quinn (1980)

samt avsnitt 3.8 om individens och framför allt VDs roll i strategiprocessen.
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Figur 3.1 Elements in the issue context and their effect on agenda building
(Källa: Dutton, 1986, s 8)

Dutto~s agendatanke påminner i flera stycken. om den diskussion

Stymne (1974) för om strategiska kandidater och vilken behandlades i
föregående avsnitt. Kandidaterna bearbetas och formas under olika faser
för att i så smånignom eventuellt kunna komma upp på den strategiska
agendan. Denna formeringsprocess präglas av värderingar varför det
slutliga valet av strategi också är ett val mellan olika värderingar.
Eftersom de strategiska frågorna och valen inte sällan kännetecknas av
hög grad av komplexitet, osäkerhet, otydlighet samt avsaknad av
struktur kommer denna beslutsprocess att påverkas av kognitiva
processer.

Vad gäller de kognitiva processerna så uppmärksammades ovan att
kognitiva scheman underlättar individeras informationsbearbetning och·
tolkning. Mentala begränsningar hos människan i form av bunden eller
begränsad rationalitet (Simon, 1976) tvingar beslutsfattare, chefer och
alla andra individer att reducera osäkerhet genom att handla efter en
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förenklad modell av verkligheten89 vilken de själva konstruerar via
kognitiva processer. I de olika faserna av det strategiska beslutsfattandet
förekommer därför processer vilka förenklar informationsbearbetning
och tolkning (Schwenk, 1984). Vanligt är också att anta att organisationer
präglas av ett problemorienterat sökande (eyert & March, 1963, s 120 ff)
och att beslut och val baseras på en kogntiv elimineringsprocess vad
gäller alternativ och hur de värderas (Tversky & Kahneman, 1974).
Kognitiva begränsningar omöjliggör således ett rationellt beslutsfattande
och avvisar tanken på homo oeconomicus då den inbegriper dels en
orealistisk överskattning av mänsklig förmåga dels en ofullständig
beskrivning av människans alla kvaliteter (jämför Sjöstrand, 1985, kap 2,
1987, kap 2).

Sammanfattningsvis menar jag att i det kognitiva perspektivet på
strategiskt lednings- och förändringsarbete återfinns ingredienser vilka i
flera avseenden väl ansluter till de processuella kännetecken vilka
föregående avsnitt lyfte fram. Den kognitiva dimensionen kompletterar
förståelsen för framför allt det företagsstrategiska tänkandet och
betydelsen av organisationenrs och ledande aktörers "uppmärksam
hetsfokus". Den traditionella bilden av företagsledande bygger också i
stor utsträckning på föreställningen om att ledningen först formulerar en
vision vilken är baserad på en analys av den för organisationen relevanta
omvärlden. Detta avsnitt pekade emellertid på att kognitiva processer
problematiserade formulerandet av strategin och därmed visionen.
Kognitiva föreställningsramar uppvisar en stabiliserande funktion över
tiden och bidrar till en obenägenhet att förändras; vad Hedberg & Ericson
(1979) kallar organisationers insiktströghet.

Givet att de ledande aktörerna, i form av chefer på strategisk nivå, blir
tongivande i formuleringsprocessen så måste ändå visionen
kommuniceras ut i organisationen och ned i hierarkin för att de relevanta
aktörerna ska omfattas av den nya strategiska inriktningen och kunna
agera efter den. Om vi utgår från att målsättningen är att åstadkomma
handling, dvs förändrat tänkande och agerande, hos målgruppen så
bygger detta på att den strategiska kommunikationen inte bara når
övriga organisationsmedlemmar utan att den också uppfattas och tolkas
i linje med vad som avsågs från ledningen.

Forskning visar dock att sättet att organisera verksamheten har betydelse
för kommunikationen och därmed det företagsstrategiska arbetet9o.

89 Jämför det tidigare refererade arbetet av Söderlund (1993) vilket omfattade en studie av

hur beslutsfattare hos svenska leverantörer i fordonsindustrin använde olika

omvärldmodeller som beslutsunderlag.
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Dessutom pekar forskningsresultat på att organisationsmedlemmarna
och övriga intressenter gör sin egen tolkning av ledningens aktiviteter.
Detta betyder att även om det strategiska budskapet, i form aven vision,
når mottagarna så är det inte säkert att budskapet uppfattas och tolkas
enligt ledningens intentioner. Inom detta område ryms således en hög
grad av osäkerhet och komplexitet och i det följande ska vi därför ägna
oss åt en tolkande ansats - den tredje typologin enligt Chaffee (1985, s 93
ff) - dvs det intrepretativa perspektivet på strategi och strategisk ledning.
Detta fokuserar på processer där mening och betydelser skapas och där
innebörder intar en särställning.

3.7 Strategiskt lednings- och förändringsarbete - en
tolkande ansats

I den tidigare redogörelsen för det analytiska perspektivet på
företagsstrategiskt handlande uppmärksammades att en viktig del av
detta utgörs av företagsledningens analys och systematiska försök till
förutsägelser om omvärlden. Strategiformulering blir en
problemformuleringsprocess vilken resulterar i val av mål och medel.
Gemensamt för teorierna inom detta perspektiv är att de bygger på
föreställningen om företaget som en rent instrumentell konstruktion
(Gustafsson, 1988, s 69). Omgivningen är extern och oberoende av
företaget. Därmed kan omgivningen betraktas som objektiv och faktisk i
denna bemärkelse. Strategiskt arbete kan med en sådan utgångspunkt
sägas inbegripa att skapa överensstämmelse och harmoni mellan
organisationen och omgivningen. Att arbeta strategiskt innebär att man
från företagsledningens sida är förutseende, målmedveten och
handlingsinriktad. Det finns därför i allmänhet starka förväntningar på
och ett behov av strategisk ledning. Den strategiska ledningen blir en
viktig del av företagsledning eftersom den visar på handlingskraft och
ger legitimitet och trovärdighet åt företaget och dess ledning91 .

De processuella och kognititiva perspektiven erbjöd här kompletterande
sätt att betrakta strategiskt arbete och förstå företagsstrategiskt
handlande. I dessa betonas såväl organisationens reaktioner på
förändrade omvärldsbetingelser som att ursprungliga framtidsplaner
successivt ändras under tidens gång. Omgivningen är inte längre
objektiv utan uppfattas och tolkas via människors begränsade

90 Två särskilda avsnitt (3.9 respektive 3.10) behandlar struktur och nivåproblematiken

respektive strategisk kommunikation.

91 Jämför diskussionen ovan i avsnitt 3.4 och de hänvisningar som där gjordes till Gustafsson

(1988).
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rationalitet. De strategier som formuleras blir i en mening imperfekta och
företagsledningens uppgift blir snarare att försöka styra den strategiska
processen i sig. Forskning utifrån de processuella och kognitiva
perspektiven på strategisk ledning och förändring har under senare år
kompletterats av ytterligare ett "irrationellt" (jämför Sjöstrand, 1997)
perspektiv.

Detta utgår från en tolkande ansats där tanken på en objektiv, oberoende
och extern omvärld överges. Människans begränsade rationalitet
implicerar att det inte finns någon given eller objektiv värld utan
omgivningen produceras snarare av individers föreställningar. Den på
detta sätt antagna eller föreskrivna (enaet) omgivningens beskaffenhet
har sin grund i de antaganden och föreställngar - i form av uppsättning
teorier - vilka individerna baserar sitt tänkande och handlande på
(BurrelI & Morgan, 1979; Weick, 1979, 1988, 1996; Morgan, 1980;
Smircich & Stubbart, 1985; Hellgren & Löwstedt, 1997). Organisationens
omgivning uppträder därmed som sociala konstruktioner (Berger &
Luckmann, 1967). Att organisationer på detta sätt kan ses som
"föreställda system" har fått Miillern (1994) att mynta begreppet "den
föreställda organisationen".

Enligt det tolkande perspektivet är organisationer sociala system där
normer, värderingar och förväntningar skapar förutsägbarhet och
utvecklar förståelse för omvärlden. Organisationer, liksom omgivningen,
är mönster av strukturerade aktiviteter där individer försöker utveckla
kausala förklaringar och rationaliseringar (Pfeffer, 1981b). Konsekvensen
aven tolkande världsbild är att symboler blir ett betydelsefullt medium
genom vilket individer skapar sin värld och omgivning. Teorierna och
forskningen inom detta paradigm är därför orienterad mot att försöka
förstå processerna genom vilket detta sker. Olika metaforer kan här
erbjuda förklaringsvärden. Några av de viktigaste av dessa metaforer är
lek med språk92, teater, text och andra former av meningsskapande
processer (Czarniawska-Joerges, 1988, 1992; Pondy, 1978, 1983;
Czarniawska, 1997). Hur dessa metaforer kan bidra till förståelsen av
och förklaringen till företagsledningens strategiska handlande är således
något av det som står i fokus inom detta perspektiv på strategiskt
lednings- och förändringsarbete.

92 Jag väljer att ta upp språkets roll och legitimerande funktion i ett särskilt avsnitt (3.10)

om strategisk kommunikation i organisationer.
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Pfeffer (1981b, s 3 ff) pekar på att det finns två grundläggande
analysnivåer av ledning och ledarskap där den ena fokuserar på
substantiella handlingar och resultat. Besluten beror på externa
begränsningar men är också resultat av olika maktförhållanden. Den
andra analysnivån är expressiv och symbolisk till sin natur.
Användning av bland annat politiskt språk och symbolhandlingar
möjliggör legitimering och rationalisering av beslut och policies.
Strategisk ledning utifrån ett tolkande" perspektiv innebär att tanken på
att organisationen på ett eller annat sätt anpassar sig till omgivningen
överges. Begrepp som begränsningar, hot och möjligheter i
organisationens omvärld måste omprövas (Smircich & Stubbart, 1985, s
728 ff). Företagsledning handlar mer om komplexa mönster av
mänskliga aktiviteter vilka inte låter sig förklaras av rationella modeller.
Här blir tolkningen av ledningens aktiviteter och handlingar minst lika
betydelsefull som det substantiella innehållet i dessa aktiviteter och
handlingar.

Pfeffers (1981b) tankegångar implicerar att företagsledningens arbete och
uppgift inriktas mot att erbjuda förklaringar, rationaliseringar och
legitimering av de aktiviteter som vidtas i organisationen.
Organisationen är ett system av delade innebörder där lednings
uppgiften är att vidmakthålla detta system (Pondy & Mitroff, 1979). Det
rådande "paradigmet" säkerställer att det råder konsensus kring vissa
perceptioner och definitioner av omgivningen samt kring
organisationens identitet och gränser (Berger & Luckmann, 1967). De
sociala konstruktionsprocesserna erbjuder förklaringar till aktiviteter,
skeenden och fenomen som uppträder i organisationen. Paradigmet kan
i varierande utsträckning vara delat inom organisationen beroende på
graden av institutionalisering beträffande trossatser, strukturer och
aktiviteter (jämför ovan).

En tolkande ansats på strategiskt lednings- och förändringsarbete utgår
således från att den fulla betydelsen av organisatoriska skeenden inte är
fullt givna a priori i dessa utan att betydelsen även tolkas aposteriori.
Mycket i organisationens omvärld och i dess agerande är oklart,
förvirrande och osammanhängande för individerna. De skapar därför
mening och ordning genom bland annat retrospektivt meningsskapande
av situationer de varit med om. Människor läser dessutom in saker och
betydelser i vad de vill se och symboler används för att skapa mening i
situationer vilka är problematiska, otydliga, obeskrivliga och instabila.
Symboler har dels en instrumentell funktion vilken beskriver konkreta
organisatoriska fenomen, dels en emotionell och expressiv funktion
vilken beskriver mer abstrakta fenomen (Daft, 1983, s 202 ff). De
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expressiva symbolerna är i viss utsträckning tvetydiga och kan tolkas för
att möta individuella behov. Inte sällan råder det en mer eller mindre lös
koppling mellan de symboliska och instrumentella aspekterna på
skeenden i organisationer.

Konsekvenserna av symbolhandlingar och aktiviteter blir enligt Pfeffer
(1981b) en mobilisering och motivering av individer utanför och i
organisationer93• Att skapa och kunna visa upp socialt sanktionerade
strukturer och arbetssätt ökar framgången i att attrahera resurser från
omgivningen94; något som diskuterades ovan inom ramen för
institutionella förklaringar till organisationers handlande. Den formella
organisationsstrukturen återfinns i institutionella sammanhang och
avspeglar ett rationellt förhållningssätt gentemot omgivningen (Meyer &
Rowan, 1977). Pfeffer (1981b, s 34 ff) ger andra exempel på symbol
handlingar såsom skapandet av PR- och kundavdelningar vilka
signalerar en förändring och en extern orientering. En förändring som
exempelvis ett chefsbyte eller aktivitet kan i sig även den skapa stöd.

Ledningens funktion i det strategiska handlandet blir att erbjuda
förklaringar till vad som annars skulle framstå som implicit, otydligt och
motsägelsefullt. Smircich & Stubbart (1985, s 730) pekar exempelvis på
att ledningen kan påverka tolkningsprocessen genom att förse
organisationen med en vision som kan förklara strömmen av händelser
och handlingar i vilket organisationens egna händelser och erfarenheter
får en mening. Förmågan att tolka, omdefiniera och artikulera händelser,
situationer och erfarenheter på ett sådant sätt att mening skapas utgör
därmed något av det mest centrala i ledandet av organisationer enligt
detta synsätt. Ledare kännetecknas också i allmänhet av att de på olika
sätt kan fånga andra människors uppmärksamhet och rikta deras
intressen och aktiviteter mot olika mål (Holmberg, 1992a, s 21).

Enligt Smircich & Morgan (1982, s 258 ff) är ledarskapet, liksom andra
sociala fenomen, socialt konstruerat och växer fram som ett resultat av
konstruktioner och handlingar hos såväl ledare som de som leds.
Ledares inflytande är med andra ord avhängigt enskilda individers vilja
och benägenhet att låta ledningens tolkningar vara vägledande för sina
egna handlingar. Ledarskapet är därfär i allt väsentligt en menings-

93 Fenomenet skulle kunna uttryckas som en form av Hawthorne-effekt. Uttrycket kommer
från Roethlisbergers och Dicksons (1939) klassiska studie av Western Electrics anläggning i
Hawthorne, Chicago. Studien är en av de viktigaste inom den så kallade "Human-Relation

skolan".

94 Jämför Pfeffer & Salancik (1978) och andra arbeten inom det så kallade

resursberoendeperspektivet.
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skapande process ("management ofmeaning") där innebördsangivelser
och "verklighetskonstruktioner" (jämför Karlsson, 1991) intar en
särställning.

Att ledarskap till inte oväsentlig del handlar om meningsskapande och
symbolhandlingar ansluter väl till Czarniawska-Joerges & Wolfs (1991)
ide om att organisationen kan uppfattas som en teater i vilken det ingår
tre huvudroller; chefer, ledare och entreprenörer95• Bland dessa är det
ledarskapet som står för den symboliska inramningen vilken uttrycker
förhoppningar om kontroll över företagets framtida öde.

Metaforer får här en viktig roll i organisationens dialog eftersom de
underlättar individers meningsskapande och samtidigt löser paradoxer
och motsägelser (Ortony, 1979; Pondy, 1983, s 157 ff; Czarniawska
Joerges, 1988, s 20 ff). De knyter också ihop organisationen till en
meningsfull helhet vilket ökar deras betydelse. Den inneboende
ambivalensen i betydelsen hos en metafor medför att den kan fylla
funktionen att både åstadkomma förändring och bevara kontinuitet
(Pondy, 1983, s 164). Ledning via symboler och meningsskapande
uppmärksammar alltså att en symbolisk imamning kan tillåta hantering
av förvirrade eller dåligt förstådda erfarenheter. Att utöva ledning genom
symbolhandlingar handlar följaktligen om att ha vissa färdigheter vilka
är resultat av skicklighet och träning (politisk talang, dramaturgisk
fallenhet, användandet av språk mm). Att utveckla argument vilka
betonar meningsskapande snarare än analytiska och kvantitativa
argument är en annan ingrediens i ledningsarbetet96. Astley &
Zammuto (1992) framhåller här betydelsen av lingvistisk tvetydighet
från ledningen då detta tillåter olika grupper att stödja samma
övergripande utvecklingsinriktning i organisationen men av olika skäl
(ibid, s 450-451).

För att sammanfatta så kretsar detta perspektiv på strategiskt lednings
och förändringsarbete runt ledningsaktiviteter vilka kan förse
organisationen med en "referenspunkt" mot vilken en känsla av ordning
och riktning kan framträda (Smircich & Morgan, 1982) och därmed
förklara organisationens egna aktiviteter. Dessa aktiviteter riktas både
internt, i syfte att åstadkomma kollektiv handling, men också externt
som en del av legitimeringsprocessen för att säkerställa omgivningens
stöd. Detta blir inte minst viktigt i ostrukturerade situationer då

95 Jämför det tidigare refererade arbetet av Normann (1975) vilket diskuterar
rollkonstellationen hos de signifikanta aktörerna, dvs i företagets kämgrupp.

96 Se Edelman (1964) för en översikt om symbolisk användning av det politiska språket.
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osäkerhet råder i organisationer. Här kan ledare reducera osäkerhet och
frustration genom att bland annat artikulera och definiera det som
tidigare varit implicit och ge nya innebörder mot vilka
uppmärksamheten kan fokuseras (ibid, s 258).

Mot bakgrund av genomgången ovan kan vi avslutningsvis konstatera
att om fokus läggs på det övergripande forskningsområdet inom ramen
för denna studie, dvs ledning av strategiska förändringar och då i
synnerhet när extrem strategisk osäkerhet råder, så framträder bilden av
inte bara substantiellt innehåll utan också inslag av symbolisk97 och
legitimerande natur. Detta gäller både innehållet i och formen för
förändringen samt hur denna process kan ledas. Att fundamentala
strategiska förändringar i organisationer inte bara innehåller väsentliga
kognitiva skiften utan vanligen också nya ledare, vilka agerar såväl
politiskt som symboliskt, har visats av Johnson (1990). För honom
innebär ledandet av strategisk förändring främst att hantera den
kognitiva, kulturella och politiska kontexten och de begränsningar av
organisatorisk och ledningsrnässig natur som följer av detta. Här intar de
symboliska aktiviteterna hos förändringsagenterna, dvs i allmänhet
ledarna, en särställning i förutsättningarna för att med framgång kunna
driva strategiska förändringsprocesser (ibid, s 183).

Berg (1985) nöjer sig dock inte med detta "traditionella" synsätt vad gäller
att inkorporera kulturella och symboliska apekter i strategiarbete - dvs
att utveckla och använda olika symboler såsom slogans och språk - och i
identitetskapande syfte för att legitimera förändringen. Enligt Berg (ibid,
s 283 ff) har denna ansats sina begränsningar varför han föreslår ett
alternativt perspektiv i vilket organisationskulturen ska ses som ett
"symboliskt fält" bestående av egenskaper, bilder, språk, sagor vilka
konstituerar den kollektiva representationen aven organisationens
verklighet. Organisationsförändringar åstadkoms därför genom en
transformation av det underliggande symboliska fältet. Berg (ibid) pekar
även på hur strategiska förändringsprocesser kan underlättas genom
användning av det "symboliska fält tänkesättet" (paradigmet).

Vår föreställningsram pekade emellertid också på det centrala
antagandet om företagsledande som en aktivitet där individer aktivt
leder och där utrymmet för de individuella initiativen är betydande98•

Följande avsnitt diskuterar därför bilden av företagsstrategiskt arbete
med fokus på individ- och aktörsperspektivet, dvs föreställningar om
ledarskapet och dess roll i strategiskt lednings- och förändringsarbete.

97 Se Pondy et al (1983) för en översikt av området symbolism i organisationer.

98 Jämför diskussionen ovan i avsnitt 3.4.
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3.8 Individens roll och betydelse

Avsnitt 3.4 ovan pekade på vissa föreställningar om företagsledningars
arbetsuppgifter. Två grundläggande ledningsuppgifter identifierades
innebärande dels hantering av de givna resurserna på bästa och
effektivaste sätt, dels utvecklandet av nya verksamheter genom bland
annat genererande av nya affärsideer. Till grund för denna bild av
företagsledande låg ett antagande om att det är individer som aktivt leder
och att de utövar ett inflytande över företags verksamhet och utveckling.
Som nedan ska visas är detta sista antagande inte självklart eftersom det
finns forskningsresultat som pekar på att individens roll i det företags
strategiska handlandet i vissa fall baseras mer på förväntningar och
sociala konstruktioner än på substantiella handlingar och faktiska beslut
från de ledande aktörernas sida.

Uppmärksamheten kring och intresset för ledarskap har gjort att
begreppet ofta associerats med en "romantisk" bild där ledare har eller
bör ha förmågan att kontrollera och påverka organisationers öden genom
utövande av sina uppdrag (Meindl et al, 1985). Deras studie av ledar
skapsbegreppet såsom det reflekteras i olika publikationer ger stöd för
attributionsperspektivet, dvs att ledarskap tolkas och konstrueras som ett
begrepp i syfte att förstå organisationer som kausala system. Genom
denna bild av ledarskapet blir det helt enkelt lättare att förstå orsak
verkan sarrLband i organisationer, dvs vad som ligger till grund för
organisationers handlingar.

Berglunds & Löwstedts (1993) studie av hur "årets ledare" i Sverige
framställs i olika publikationer indikerar att det finns en viss rationalitet
bakom dessa beskrivningar. De framgångsrika ledarna beskrevs bland
annat som handlingsorienterade men det framgick emellerid att fokus
också låg på att lyfta fram kollektivet och inte bara ledaren. Som Furusten
(1996) visat är dock den svenska "ledningsdiskursen" (manageriai
discourse) i betydande utsträckning influerad av den amerikanska och
dess mytbildning kring ledare.

Som nämnts tidigare menar Starbuck & Milliken (1988) att ledare inte
sällan tillskrivs såväl framgångar som misslyckanden inom ramen för
organisationers verksamhet och uppnådda resultat. Att retrospektivt
förklara tidigare händelser överdriver därför ledares faktiska betydelse i
organisationer. WesterIund & Sjöstrand (1975, s 149 ff) formulerar detta
som "myten om chefen som organisationens anförare". Som alternativ till
bilden av chefen som strateg föreslår dessa författare en syn där chefer
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sysslar med "surfing", dvs rider på vågen utan att i särskilt hög grad
kunna påverka vågens fortsatta förlopp.

Attributionsperspektivet på ledarskap ligger nära det tolkande synsätt
vilket föregående avsnitt diskuterade. Detta synsätt hävdar att ledning
och ledarskap i grund och botten innebär social influens och påverkan.
Språket är här ett av de minst synliga påverkansfaktorerna men har
enligt Pondy (1978) inte uppmärksammats i tillräcklig grad i
ledningssammanhang. Att vara en effektiv ledare betyder att
vederbörande har förmågan att definera eller omtolka en aktivitet så att
den blir betydelsefull, dvs att kunna ge andra en förståelse för vad de
håller på med. Pondy (ibid, s 89 ff) menar därför att ledarskap är en
samling "språklekar" där inte bara de enskilda orden har olika betydelser
utan där orden även mer generellt kan ha olika funktioner (jämför
nedan). Ledarskap består aven repertoar av lekar med ord där fokus
ligger på att förstå och ge uttryck för betydelser. Begreppet "ledarstil" i
traditionell bemärkelse kan således ifrågasättas enligt Pondy (ibid, s 94)
utan mycket har att göra med hur aktiviteter framställs och kommer till
uttryck i organisationen.

När vi anlade en tolkande ansats innebar det att vi fick överge tanken på
en objektiv och extern omgivning. Konsekvensen måste enligt Smircich &
Stubbart (1985, s 730) också bli att tänka annorlunda om strategiska
chefers roll. Detta implicerar att strategens roll blir mer fantasirik
(imaginative), kreativ och konstnärlig. Fokus ligger på att tolka flöden av
förändringar och diskontinuiteter. Ledarskapet anförtros till de
medlemmar som kan strukturera erfarenheter på meningsfulla sätt
(Smircich & Morgan, 1982, s 258). Att generera en meningsskapande
kontext i organisationens liv utgör därmed en nyckeluppgift för
ledningen. Detta kan ske genom exempelvis drama, ceremonier och
ritualer där språk och metaforer ger riktning och vägledning99• Viktigt är
att tillåta flera tolkningar så att utrymme ges för lärande och
"avlärande"(Starbuck et al, 1978; Hedberg, 1981; Nystrom & Starbuck,
1984).

Med utgångspunkt i de två grundläggande ledningsuppgifter vilka
tidigare identifierades menar Eoyang (1983, s 115 ff) att det symboliska
ledarskapet kan erbjuda en inramning för båda dessa uppgifter. Det
symboliska ledarskapet har en tolkningsfunktion för att tydliggörå och
hantera de vardagliga utbytena mellan ledare och ledda. Däremot
fordrar en mer fundamental förändring i kognitiva strukturer och
föreställningsramar hos medarbetare att det transformella ledarskapet

99 Jämför diskussionen i föregående avsnitt.
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bygger på både gammalt och nyttlOD. Därigenom ökar förutsättningarna
för att mening och förståelse kan skapas trots den stora omställning som
förändringen innebär.

Ledarskap, liksom andra sociala fenomen, är socialt konstruerade
genom interaktioner (Berger & Luckmann, 1967) vilka framträder som ett
resultat av konstruktioner och handlingar av både ledare och ledda.
Ledarskapet blir liktydigt med att generera en referenspunkt mot vilken
en känsla av organisation och riktning kan framträda (Smircich &
Morgan, 1982, s 258). Samtidigt är det också resultat av förväntningar
som projiceras på den framväxande ledaren av de ledda. Detta ger Pfeffer
(1977) anledning till att ifrågasätta om ledarskapet överhuvudtaget har
någon påverkan eller effekt - i substantiell mening - på organisationens
handlingar och resultat. Ledaren är nämligen enligt Pfeffer (ibid, s 108)
inbäddad i ett socialt system som begränsar handlande och aktiviteter.
Ledarskapet blir tvetydigt i sin definition och i hur det ska mätas
eftersom det sociala systemet består av rollförväntningar och andra
externa faktorer utanför ledarens kontroll. Som Mintzberg (1973a) har
visat förekommer det föreställningar rörande attributen kring
ledarskapet där associationen med vissa myter och symboler förstärker
ett socialt meningsskapande vilket i sin tur legitimerar rollinnehavaren
av ledarskap.

3.8.1 Karismatiskt och visionärt ledarskap

Ett centralt attribut kring ledarskapsbeteende är karisma (Conger &
Kanungo, 1987). Att detta attribut är pålagt av de som leds innebär med
andra ord att karisma tillelas en viss person på grund av hans eller
hennes beteende och inte tack vare rang eller hierarkisk nivå i
organisationen i fråga. Det karismatiska ledarskapet är varken
personlighetsbaserat eller kontextbestämt utan snarare är fenomenet till
stor del relationsbundet och upplevelsebaserat (Willner, 1984). De
karismatiska ledarna kan skapa och göra intryck på människor i sin
närhet (Rein et al, 1987). Gardner (1995) menar att särskilda mönster i
beteendet hos vissa individer gör dom just till ledare. De gemensamma
nämnarna i framgångsrikt beteende hos ledare är enligt Gardner (ibid, s
9 ff) att de - förutom sin förmåga att påverka medarbetarna - förmår
skapa och förkroppsliga ett fängslande och levande budskap ("story").
Karismatiska ledare utstrålar därför en form av "magnetism" eftersom de

100 Jämför Bums (1978) indelning i transactionai och transformationai förändring vilken

diskuterades i avsnitt 3.3.
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har något utöver engagemang och vilja (Conger, 1989, 1992; Conger &
Kanungo, 1987, 1988). Detta resonemang kring karisma bygger på
tanken om att personen som sådan spelar roll för hur ledare - och andra
aktörer för den delen - värderas och kommer att uppfattas av sin
omgivning.

För House (1971, 1996) innebär karisma något som beskriver ledares
förmåga att genom sina personliga egenskaper i betydande utsträckning
påverka de som leds. House (ibid) har utvecklat den så kallade "väg-mål"
teorin (path-goal theory) där ledares effektivitet och betydelse består i att
de förstärker de leddas motivation. Den karismatiske ledarens roll kan
följaktligen beskrivas som "dirigent" där vägar anvisas för att nå målen
och där ledaren ger stöd och motiverar de ledda. Ytterst handlar det om
att ge de ledda självförtroende och förmåga att handla. Lunden (1996)
menar här att utstrålning och karisma i grunden handlar om icke-verbal
kommunikation.

Inom ramen för strategiskt förändrings- och ledningsarbete förmår de
karismatiska ledarna att överbrygga nuet till framtiden via
okonventionella medel och agerar därför som förebilder (Callmyr, 1992, s
65), reformatörer eller agenter av radikala förändringar. En nödvändig
förutsättning för att karisma ska uppstå i relationen mellan ledare och de
som leds är dock att värderingar och grundläggande uppfattningar
delas. De karismatiska ledarna utmärks just av att de har en fallenhet för
att bygga upp förtroende; antingen genom tidigare prestationer och
resultat ("track record") eller genom ett stort engagemang (Conger, 1989,
s 94 ff). Att kunna agera med trovärdighet (Conger, ibid) som ledare där
medarbetare hyser tillit (Lagerspetz, 1992, 1994, 1996) utgör därmed
viktiga byggstenar i det karismatiska ledarskapet. Det möjliggör också för
ledaren att kunna agera som katalysator i förändringsprocesser, inte
minst som formulerare av bärkraftiga visioner (jämför nedan).

Forskningen pekar dessutom på att ett karismatiskt ledarskap
karaktäriseras av ett högt personligt risktagande och ett självuppoffrande
engagemang för att nå en delad vision etc (Rein et al, 1987). Karisma är
därför både ett antal attribut pålagda av de som leds i organisationen och
en mängd av manifesta beteenden av cheferna i fråga. Med andra ord
formar ledarens beteenden till stor del basen för de attribut som han eller
hon sedan tillskrivs av underställda.

Flera forskare lyfter dock fram det visionära ledarskapets betydelse för
strategisk ledning och förändring. Detta påstående förutsätter dock att
ledaren eller ledningen har en vision för organisationen. Visioner
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föreställs inte sällan vara eller bestå aven bild av ett önskvärt framtida
tillstånd för organisationen (Sashkin, 1988, s 132; Bolander & Karlsson,
1994, s 4) eller som något av ett idealiserat mål (Conger & Kanungo,
1988, s 78 ff). Visionen kan sägas vara en mental bild av framtiden med
uppgift att styra tankar mot ett mål som har stark emotionell dragnings
kraft (Arvonen, 1989, s 135 som refererar Garfield, 1986). Ledningen har
en ide vilken fungerar som ett övergripande styrinstrument i företaget
(Bennis & Nanus, 1985, s 87 ff). Visionen pekar således ut färdriktningen
och skapar en gemensam referensram inom organisationen (Snyder &
Graves, 1994). Enligt Arvonen (1989, s 136) finns det därför en klar
skillnad mellan visionsstyrning å ena sidan och mål- och resultat
styrning å den andra.

Ledares visioner är något annat än specifika "planer" enligt Snyder &
Graves (1994). Det mer detaljerade planeringsarbetet för att omsätta
visionerna i handling sker hos chefer på mer operativa nivåer (ibid, s 2).
Normann (1975, s 127 ff) menar att visioner är strategiska verklighets
bilder och därför annorlunda än "mål" i vanlig bemärkelse. Enligt Kotter
(1990, refererad i Snyder & Graves, 1994, s 2) är visioner vanligen
tillräckligt specifika för att ge en verklig vägledning för människor i
organisationen men samtidigt tillräckligt vaga för att uppmana och
inbjuda till initiativ. Visionen måste dessutom vara och förbli tillämpbar
under olika omständigheter så att den inte kräver modifieringar till följd
av förändrade förhållanden. Med andra ord förutsätts visionen rymma
en viss flexibilitet och ge utrymme för tolkning så att den kan användas
inom alla delar av företaget (ibid).

Framgångsrika chefer tycks famla i otydliga, komplexa och mystiska
system med relativt lite ordning (Mintzberg, 1976, s 53). Den strategiska
ledningsprocessen tenderar enligt Mintzberg (ibid) att vara mer
relationsorienterad och holistisk än ordnad och sekventiell samt mer
intuitiv än intellektuell101 . Av denna arLledning driver han tesen om att
effektivt ledarskap till avsevärd del baseras på högra hjärnhalvan. Det
visionära ledarskapet är inte bara ett dynamiskt och interaktivt fenomen
(Westley & Mintzberg, 1989) utan har också ett strategiskt innehåll och
en strategisk kontext. Författarna (ibid, s 22 ff) identifierar även empiriskt
fem typer eller karaktärer av visionärt ledarskapl02. Den visionära stilen
kan sedan ta sig uttryck i bland annat dramats form där en vision eller
ide kommuniceras via ord och slutligen bemyndigar handlande i
organisationen.

101 Jämför avsnitt 3.5.2 om det processuella perspektivet på strategisk förändring.

102 Dessa är "skaparen", "proselyten", "idealisten", "bricoleuren" samt "spåmannen".
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Att det visionära ledarskapet inte sällan förkroppsligas av VD i
organisationen är som vi nyligen konstaterade (Gardner, 1995) en
allmänt accepterad föreställning. Robbins & Duncan (1988) hävdar i linje
med detta att VD och ledningsgruppen spelar en särskilt viktig roll vid
initiering och implementering av fundamentala förändringar i
organisationer såsom ompositioneringar på marknaden. Under dessa
transformationer utgör VDs och ledningsgruppens vision ett nyckel
verktyg för att åstadkomma förändring (ibid, s 205). Många visioner hos
ledare stannar dock vid en idealiserad strävan och behov av trovärdighet
vilket visas av ledares tro på anföranden och uttalanden i årsredo
visningar (Morris, 1987, s 51 ff). Omsättandet av visionerna i praktisk
handling utgör följaktligen den verkliga utmaningen i företagsledning.

Att organisationers handlingar, både i termer av strategier och
effektivitet, till stor del kan betraktas som speglingar av högre chefers
värderingar, kognitiva baser och mer observerbara kännetecken såsom
ålder, utbildning, erfarenheter mm har visats av Hambrick, (1981) och
Hambrick & Mason (1984). Det kognitiva perspektivet på strategisk
förändring gav också vid handen att chefer använder speciella arbetssätt
för att hantera uppgifter av både lång- och kortsiktig natur. Vad gäller
just VDs roll så menar Lorange (1980, 1987) att VDs arbetsformer i hög
grad är indirekta och att strategiska planer främst utgör en bas för
opportunistiskt handlande103.

Lorange (1987, s 6-7) argumenterar därför för att VDs strategiska stil har
en avsevärd betydelse i strategiprocessen och att det främst handlar om
olika samtalsformer och om hur dialogen med medarbetarna
utformas104. Han konstaterar också att VD får olika roller i de olika
faserna - formulering, implementering och uppföljning - av
strategiprocessen. Framför allt handlar det om "timing" i processen; att
både kunna dämpa och forcera utvecklingen av ideer, att kunna vara
både proaktiv och reaktiv, att agera både som vitamininjektion och som
osäkerhetsreducerare etc. Jämför detta med de roller och ledaruppgifter
som diskuterades i avsnitt 3.4 ovan (exempelvis Mintzberg, 1973a).

103 Forsblad (1980) kom till liknande resultat i sin observationsstudie av fem chefers

beslutsinflytande. Företagsledarna har en initiativrätt där inflytandet främst legitimeras
av deras position. I Forsblads studie utövade företagsledarna sitt beslutsinflytande mer

genom att påverka medarbetarna än genom att påverka själva beslutsprocessen. Jämför även
här Kotters (1982) studie av arbetssättet hos femton chefer där framgång bottnade i att kunna
upprätta en agenda innehållande några grundläggande riktlinjer för verksamheten. Till hjälp

för att förverkliga agendan hade cheferna ett uppbyggt nätverk bestående av medarbetare

och externa kontakter.

104 Avsnitt 3.10 tar upp strategisk kommunikation och dess betydelse i lednings- och

förändringsarbete.
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3.8.2 Andra nyckelaktörer och roller vid strategiska förändringar

Det finns emellertid annan forskning som visar att det inte bara är VD
som har en central roll i lednings- och förändringsarbete. Kanters (1982)
studie av mellanchefer indikerar att dessa chefer uppvisar flera viktiga
kännetecken på innovativt beteende. De är vana vid förändringar och
känner ofta till det internpolitiska spelet i sina organisationer. Samtidigt
är de inte alltför otåliga utan vet att de måste vara taktiska för att få något
gjort. Kanter (ibid, s 97 ff) betonar speciellt maktens betydelse eftersom
entreprenörer måste kunna påverka. Här ingår exempelvis internt och
externt koalitionsbyggande i syfte att skapa stöd och legitimitet för
projektet eller förändringen.

Philips (1988) tar i sin studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt
utvecklingsarbete upp "eldsjälars" betydelse. Eldsjälar spelar enligt
Philips ofta en avgörande roll för förändring och förnyelse i
organisationer. Flertalet av de studerade eldsjälarna var dock inte chefer
utan fungerade som katalysatorer genom sitt starka engagemang för
verksamheten. Några av eldsjälarna var dessutom tydligt externa i
relation till företaget eller enheten. En närliggande tanke har Normann
(1975, s 161 ff) som menar att hela affärsutvecklingsprocessen bygger på
att det idealt finns en uppsättning roller bland organisationens
dominerande aktörer (kärngruppen). Rollkonstellationen säkerställer
kunskapsutveckling, variation och drivkraft för förändring, men också
att interna politiska processer kan hanteras, att förändringarna blir
genomförda etc. De olika rollernas betydelse varierar därmed beroende
på i vilken fas av den strategiska förändringen organisationen befinner
sig105. Andra exempel på roller som har en integrerande funktion i
förändrings- och affärsutvecklingarbetet utgörs av Jonnergårds (1988)
"gränsryttare", Åkesson et als (1992b) "dialogmakare" samt Swartz (1992)
IIkonfliktabsorberareII.

I detta avsnitt har aktörers roller och funktioner i lednings- och
förändringsarbete kompletterat bilden av såväl komplexiteten som
dynamiken i strategiska förändringsprocesser. Vi kan så här långt
konstatera att strategisk förändring inte sällan har inslag av processuella
aspekter och att de olika momenten i strategiprocessen ofta uppträder på
ett otydligt och subtilt sätt varför det inte sällan är oklart vad som
exempelvis utgör analys respektive genomförande. Genom att uppmärk
samma tolkningsprocesser och individers uppfattning och sätt att skapa
mening kring organisatoriska skeenden kom det kognitiva och

105 Jämför avsnitt 3.4
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symboliska perspektivet att bidra tIll en fördjupad och mer nyanserad
förståelse av problemområdet.

Att ledningens intentioner att driva strategiska förändringar, dvs att
åstadkomma handling i termer av förändrat tänkande och agerande, på
olika sätt har problematiserats har med all tydlighet framgått i den hitiIIs
gjorda genomgången av den teoretiska föreställningsramen. Till dessa
trögheter bidrar också sättet att organisera den aktuella verksamheten
eftersom min utgångspunkt är att betrakta strukturen som ett av flera
verktyg för ledningen att åstadkomma handling och i förekommande fall
ett förändrat agerande. Strukturen spelar med andra ord en roll i det
strategiska ledningsarbetet, bland annat genom att den anvisar tänkta
vägar för kommunikation men också genom att den i allmänhet
hierarkiserar organisationen (Sjöstrand, 1987, s 148 ff).

Det sistnämnda medför olika "uppmärksamhetsfokus" hos de
inblandade aktörerna och mot bakgrund av förstudiens resultat i detta
hänseende antar vi därför att problematiken kring nivåers betydelse i
organisationer komplicerar spridningen och förankringen av förslag till
strategiska förändringar. Inte minst gäller detta möjligheten att internt
kommunicera ett strategiskt budskap - en vision - och därmed
framgångsrikt förankra en ny verksamhetsinriktning på olika nivåer i
organisationen. Följande avsnitt behandlar organisationens struktur och
denna "nivåproblematik" mer ingående.

3.9 Organisationens struktur och strategiska förändringar
"nivåproblematiken"

I mina förstudier pekade några resultat på att de hierarkiska nivåerna i
organisationen måhända problematiserade den strategiska förändrings
processen. En hypotes var där att denna "nivåproblematik" rörde
förhållandet att den strategiska förändringsprocessen i det aktuella
företaget präglades aven både analytisk och procesuell ansats. Den av
ledningen kommunicerande visionen påverkades såtillvida att lärandet
och tillgodogörandet av den strategiska förändringen inte kunde hämtas
hem på alla nivåer i organisationen. Utfallet av förändringsprocesserna
hade möjligen också blivit mer gynnsamt om det strategiska lednings
arbetet hade inbegripet en högre prioritering av och ökad medvetenhet
om organisationsstrukturens inverkan på hur den strategiska
situationen uppfattades, hur förändringen och budskapen tolkades mm.
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På vilket sätt eller i vilken utsträckning kan då organisationsstrukturen
förklara - eller möjligen belysa - spridningen av strategiska ideer och
därmed framväxten av strategiska förändringar? Den struktur
orienterade organisationsteorin betonar stabiliteter, regelbundenheter
och söker mönster och ordning i det som sker. Utifrån ett lednings- och
samordningsteoretiskt perspektiv kan struktureringen aven organisation
betraktas som ett sätt att söka en effektiv eller legitim struktur för att
tillskapa, förlösa och nyttja kompetens i en verksamhet (Sjöstrand, 1987,
s 153-154). Med detta synsätt kan ett flertal funktioner hos
organisationsstrukturen identifieras.

Organiserandet, dvs strukturen, skapar förutsättningar för inlärning och
kompetensutveckling och ser därmed till att fokusera organisationen så
att "rätt" handlingar utförs och att viktiga problem och möjligheter
uppmärksammas i omgivningen. I praktiken framträder således ett antal
dimensioner för strukturering av organisationer vilka har gemensamt att
de fungerar som instrument för att rikta ansträngningarna emot den i
utbytesiden identifierade avnämaren. Förutom denna fokuserings
funktion fyller organisationsstrukturen även en kontrollfunktion. Den
beskriver då ett sätt att separera ut kvasioberoende enheter så att
ledningens utvärdering av respektive verksamhet underlättas. Strukturen
ger också möjligheter för människorna att identifiera sig med såväl
enhetens verksamhet som dess ideal. Valet av dimension för att
strukturera en verksamhet påverkar därför människors identifikation
och engagemang och därmed deras insatsvilja. Denna identifikations
funktion hos strukturen betyder att ledningen kan markera betydelsen av
olika slags kunnande och kompetenser (Sjöstrand, ibid, s 153 ff).

Jaques (1980, 1990) tar ett arbetsfördelningsteoretiskt perspektiv på
organisering och specifikt på fenomenet hierarki. Jaques (ibid) försvarar
de existerande chefshierarkierna eftersom arbetsuppgifter varierar i
komplexitetsgrad och därmed kan den hierarkiska organisationen ses
som ett naturligt sätt att organisera en verksamhet. Det finns dock tydliga
skillnader i komplexiteten vilka separerar arbetsuppgifterna i olika steg
eller kategorier. Hierarkin blir då det enda sättet att organisera en
verksamhet så att den formella makten, dvs auktoriteten, stämmer
överens med motsvarande ansvar på de olika komplexitetsnivåerna.

Graden av ansvar i en organisatorisk roll kan enligt författaren dessutom
objektivt mätas eller fångas i termer av vilken tid det tar att uppfylla
målet för den i tid mest utsträckta uppgiften, projektet etc denna roll har
tilldelats. Poängen i Jaques' (ibid) resonemang är således att graden av
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ansvar för en viss roll bestäms av tidshorisonten i de ansvarsområden
och uppgifter rollen eller funktionen omfattar106. Detta ansvar motsvarar
sedan en viss hierarkisk nivå107. I sin forskning fann Jaques (1980, s 444,
1990, s 130 ff) att gränserna mellan de på varandra följande chefs
nivåerna förekommer vid vissa specifika tidsintervall. Gränser av detta
slag förefaller finnas vid sex tidsrymder108. I syfte att matcha chefs- och
hierarkiska gränser till de identifierade tidshorisontema, och därmed
erhålla lämpliga chefsrelationer, blir det nödvändigt att organisera med
utgångspunkt från dessa gränser enligt författaren.

De båda nu förda resonemangen pekar på att strukturen riktar
organisationen mot ett relevant fokus i sin uppmärksamhet samtidigt
som den har en kontrollerande funktion. Följaktligen torde då det
företagsstrategiska handlandet och tänkandet delvis kunna ses som en
produkt av den aktuella verksamhetens struktur. Hierarkin blir en
förutsättning för att hantera uppgifter av varierande komplexitetsgrad
och därmed lösa ett arbetsfördelningsteoretiskt problem i organisationen.
Som en konsekvens kommer aktörerna på de hierarkiska nivåerna att ha
olika tidshorisonter och därmed skulle deras olika "uppmärksam
hetsfokus" kunna förklaras109.

Vi tog i ett tidigare avsnitt upp Loranges (1980) syn på VDs roll i
strategiprocessen där han menade att VDs roll varierar med strategi
processens olika faser. Vad gäller fördelningen av det strategiska arbetet i
organisationen hävdar Lorange (ibid, s 18 ff) att olika aspekter på eller
delar av strategisk planering - såsom begrepp och uppgifter - kan
identifieras på de hierarkiska nivåerna. Koncernnivån ansvarar för och
sköter den övergripande "strategiportföljen" för organisationen där den
strategiska inriktningen fastställs. Divisionsnivån arbetar med sin egen
affärsstrategi och på funktionsnivå dominerar enskilda strategiska
"program" vilka förväntas bidra till affärsstrategin. Med sin analytiska
ansats klassificerar Ansoff (1965) beslut och handlande efter en liknande
indelningsgrund; strategiska, administrativa och operativa. Slutsatsen
av detta synsätt är således att de strategiska uppgifterna "hierarkiseras" i

106 Jämför Mintzberg, 1973a; Stein, 1993, s 109 H.

107 Mintzberg (1988) menar att kategorierna låg-, mellan- och toppchef utgör lämpliga

hierarkiska nivåer i termer av olika uppmärksamhetsfokus.

108 Upp till och med tre månader, ett år, två år, fem år, tio år samt mer än tio år.

109 Jämför diskussionerna i de tidigare avsnitten om det kognitiva perspektivet, den tolkande
ansatsen samt individens roll och betydelse inom ramen för strategiskt lednings- och
förändringsarbete.
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organisationen. Interaktionen mellan nivåerna sker via cheferna där
arbetsgrupper från två på varandra följande nivåer skapas. Således antas
koordinationen och informationsutbytet i de olika faserna av den
strategiska planeringsprocessen ske enligt ett interaktivt mönster vilket
illustreras av figur 3.2 nedan.

Posterior stages: simultaneous
Prior stages: chronological and continuous
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The basic information/communication flow: solid line
The tracking of actual vs. planned performance: broken line
The corrective actions and modifications of plans: dotted line
The comparison of actual vs. planned performance for incentives: tdangle line

Figur 3.2 Conceptual model of the steps in the information flow of the
strategic planning process (Källa: Lorange, 1980, s 55)

Lorange (1980) kan sägas ha ett i grunden analytiskt synsätt på
strategiprocessen och hans resonemang bygger därför på roller och
uppgifter i den strategiska planeringsprocessen. Om antagandet om
strategi som en plan tonas ned till förmån för ett förhållningssätt där
strategi betraktas som framväxande handlingar och beslut enligt
processperspektivet påverkas med största sannolikhet vår uppfattning
och bild av informationsflödet i det strategiska arbetet. Loranges (1980,
1987) beskrivning av och resonemang kring ledningsprocessen pekar
dock på att VDs strategiska stil har en inte oväsentlig betydelse och att
denna kan behöva varieras i olika situationer. I nästa avsnitt kommer vi
att utveckla dessa tankar om dialogens och kommunikationsprocessens
betydelse i strategiskt lednings- och förändringsarbete.
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Empiriska undersökningar av nivåproblematiken och hierarkiers
betydelse i strategiskt arbete kan exemplifieras av Spångberg (1982) som
studerat huvudkontorets roll i diversifierade företag vid strategiska
förändringar. Resultaten från hans (ibid, s 234 ff) två fallstudier visar att
huvudkontoret dels formulerar visioner och utformar strukturella och
administrativa system, dels tar initiativ till och fungerar som dialog
partner i enskilda strategiska beslut. Slutligen står huvudkontoret för
allokeringen av resurser ut till de olika verksamhetsgrenarna. Utform
ningen av de strukturella och administrativa systemen möjliggjorde en
överföring av företagsledningens vision till spelregler för lägre nivåer i
organisationen. Strategiutvecklingsprocessen berörde dessutom olika
hierarkiska nivåer där företagsledningen via formulerandet aven bred
vision hade ett indirekt inflytande över det strategiska beslutsfattandet.
Flera strategiska beslut initierades dock på nivåer underställda huvud
kontoren i Spångbergs två undersökta koncerner och i dessa fall
fungerade företagsledningen som diskussionspartner och "bollplank".

Spångberg (ibid) finner också att det i ett fall - en konglomeratliknande
organisation - växte fram ett mönster i beslutsfattandet på koncernnivå
utan att det inledningsvis fanns någon klar vision från företags
ledningens sida; "den allmänna färdriktningen kunde inte specificeras utan
strategin blev en rekonstruerad logik, där varje dotterbolag lämnade sina
avtryck i mönstret (s 279)." Resultatet pekar alltså på att den långsiktiga
visionen på koncernnivå var vag och abstrakt i mer diversifierade
verksamheter och att de mer processuella och tolkande aspekterna kom i
förgrunden i den strategiska förändringsprocessen.

Burgelmans (1983a; 1983b) studie fokuserar även den på strategiska
utvecklingsprocesser i större diversifierade bolag. Dessa processer
speglar hur interna projekt och affärsideer växer fram i organisationen,
av Burgelman kallade ICV-processer110. Liksom i fallet Spångberg (1982)
får inte Lorange (1980) heller här något entydigt stöd för sitt synsätt
rörande informationsflödet och spridningsprocessen i den strategiska
planeringsprocessen. Enligt Burgelman (1983b) hade tre faktorer
avgörande betydelse för framgångsrika satsningar i bemärkelsen att
åstadkomma förändring och handling; entrepreneuriell aktivitet hos
aktörerna på den operativa nivån, mellanchefers förmåga att
konceptualisera de strategiska implikationerna av dessa initiativ, samt
ledningens förmåga att tillåta livsdugliga entrepreneuriella projekt att
påverka och förändra bolagets strategi. De interna aktivitetsflödena
framgår mer i detalj av figur 3.3 nedan.

110 lev står i detta sammanhang för internal corporate venturing.
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Figure 2. Keyand peripheral actiYities in a process model of ICV.
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Figure 3. Flow of actiYities in a process model of ICV.

Figur 3.3 Källa: Burgelman (1983b, s 230)

De studerade projekten, eller om Stymnes (1974) terminologi används
de strategiska kandidaterna - genererades internt via en
utvecklingsenhet (new venture division) vilket förefaller naturligt med
tanke på att studiens fokus låg på hur interna projekt och affärsideer
växer fram. Oaktat att Burgelmans (1983a; 1983b) studie har en empirisk
betoning på projekt i form av teknisk produktutveckling så ger den dock
en inblick i de vertikala interaktionerna i förändringsprocessen. Studien
belyser även mellanchefers nyckelroll i strategiprocessen i det
diversifierade företaget och ger stöd för Kanters (1982) resultat vilka
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indikerar att denna kategori chefer uppvisar flera viktiga kännetecken på
innovativt beteende111 . Mycket tyder på att ledningens roll i ICV
processen begränsas till en retroaktiv rationalisering av de strategiska
projekt vilka har "överlevt" både den externa miljön, i form av
marknaden, och den interna miljön i företaget. På så sätt ökar
legitimiteten hos de framgångsrika strategiska projekten i
organisationen. Detta ger ytterligare stöd åt de processuella och tolkande
perspektiven på strategiskt lednings- och förändringsarbete, inte minst
då i termer av ledningens roll där innebördsangivelser och olika
meningsskapande processer kommer i blickfånget.

Både Spångbergs (1982) och Burgelmans (1983a; 1983b) studier av
nivåproblematiken behandlar diversifierade organisationer där de
ingående verksamheterna är delvis obesläktade. Huvudkontoret har i
dessa fall därför inte samma funktion som i ett enproduktföretag. Som
kontrast i empiriskt hänseende kan det därför vara värt att lyfta fram
Asplunds (1975) studie aven mer homogen företagsgrupp. Asplund
uppfattar strategiformuleringsprocessen som en beslutsprocess hos
enbart ledningsgruppen i organisationen. Författaren utgår således från
ett analytiskt perspektiv och detta rationella och logiska synsätt på
strategiformulering återspeglas i hans tanke (ibid, s 53 ff) om att enbart
en grupp chefer löser ett komplext problem vilket rör hela organisationen
och dess långsiktiga agerande. Processen antas bestå av tre faser;
orientering där information söks, utvärdering där information integreras,
och kontroll via feedback. Asplund (ibid) menar dock att de två
förstnämnda faserna av processen inte enbart präglas av logik och
rationalitet utan även påverkas av strukturen hos gruppen,
organisationen och omgivningen. Med andra ord rymmer dessa faser av
strategiprocessen inslag av mer processuell natur; något som ligger i linje
med denna studies föreställningsram.

3.9.1. Strategiska förändringar i medlemsägda företag

Jag gjorde i avhandlingens inledande kapitel en tydlig markering i form
aven empirisk avgränsning. Denna studie har sålunda sin empiriska
hemvist inom den personassociativa verksamhetsformen. På en mer
detaljerad nivå har forskningsprojektet sitt empiriska fokus på den
producentkooperativa företagsformen. En andra empirisk bestämning av
det aktuella studieområdet gäller inriktningen mot strategiska lednings
och förändringsprocesser samt dessa processers utfall. Mot bakgrund av

111 Jämför föregående avsnitt.
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denna avgränsning i empiriskt hänseende förefaller det vara lämpligt att
här närmare ta upp strategiforskning inom det för denna studien
relevanta empiriska fältet.

Normark (1994, s 15 ff) diskuterar medlemsägda företag utifrån
begreppets tre språkliga beståndsdelar, dvs medlem, ägande och företag.
Det medlemsägda företaget kännetecknas av att det är en affärsmässigt
driven rörelse vilken ägs av avnämare. Dessa avnämare är inte bara
kapitalägare utan framför allt operativt kopplade till verksamheten i sina
roller som konsument eller leverantör, genom egen arbetsinsats mm. Det
aktiva medlemskapet är ett centralt rekvisit för det medlemsägda
företaget enligt Normark och därmed det som skiljer det från andra
liknande sammanslutningar.

Ett särskiljande - och därför betydelsefullt - inslag i det kooperativa
(medlemsägda) företaget är de kooperativa värden vilka ligger som
grund för verksamhetsformen. Bland dessa värden återfinns solidaritet,
demokrati, rättvisa mm (Nilsson, 1991). De kooperativa värdena är i sig
oföränderliga medan de kooperativa principerna och grundsatserna
utgör operationaliseringar av värdena (ibid, s 91 ff). Grundsatserna
varierar dock mellan organisationer beroende på att de återspeglar
organisationernas omvärld i tid och rum. Nilssons (ibid, s 165) studier
av etablerad kooperation pekar på att 1/det vid medlemmarnas bedömning
av företaget fanns anmärkningsvärt starka sociala element såsom rättvisa,
likabehandling och inflytande". Det medlemsdemokratiska inflytandet är
därför viktigt och förklarar varför medlemmarna i hög grad känner tillit
till de förtroendevalda.

Det medlemsägda företagets - eller den ekonomiska föreningens 
verksamhetslogik med såväl ekonomiska som ideologiska inslag bidrar
därför till en mer sammansatt och komplex målbild än vad som är fallet
i kapitalassociationer. Inledningskapitlet pekade här på de under
liggande rationaliteter som präglade dessa företags verksamhet.
Medlemmarnas, dvs ägarnas, nytljarintresse har sin grund i en
kalkylrationalitet med ekonomiska villkor i fokus. Förutom detta intresse
finns även de idebaserade motiven till denna verksamhetsform. Det
handlar här om att föreningens utveckling ska gagna dess medlemmar i
andra avseenden än vad som blir följden av kalkylmotiven. En central
slutsats är därför att integreringen och balanseringen beträffande de
ekonomiska och idebaserade målsättningarna utgör något av det mest
fundamentala vad avser ledningslogiken i denna verksamhetsform.
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Berg & Jonsson (1991) har lyft upp motsvarande differentierade målbild i
sin studie av den offentliga sektorn och folkrörelseorganisationer. Med
deras terminologi fokuserar strategisk ledning på dessa "politiska
marknader" runt opinionsbildning och intern förankring. Med andra ord
handlar ledning i dessa organisationer om olika legitimitetsskapande
åtgärder (jämför ovan) där en avvägning ständigt är för handen
beträffande verksamhetslogikens två sidor; den ekonomiska och
ideologiska.

I sin genomgång av tidigare studier inom området strategiska
förändringar i kooperativa eller medlemsägda företag konstaterar
Normark (1994) inledningsvis att mycket av den allmänna kunskapen
rörande strategiska förändringar är överförbar även till medlemsägda
företags förhållanden. Det handlar därför inte om att motsäga den
generella teorin rörande strategiska förändringar utan snarare att ta
avstamp i och komplettera den. Studier av S0gaard (1990), Svensson
(1992), Swartz (1994) med flera lyfter speciellt fram den federativa
organisationsstrukturens roll som skapare av drivkrafter respektive
trögheter i förändringsprocesser. Volks (1993) studie av finska
slakteriföreningar fokuserade på de samarbetssvårigheter som uppkom
inom det federativa systemet gällande fördelningen av investeringar och
arbetsuppgifter mellan medlemsföreningarna och centralorganisationen.
Detta ledde till inbördes konkurrens och slutligen en upplösning av
centralorganisationen.

Förändringsprocesser i kooperativa företag ställer också krav på att den
kooperativa särarten, vilken utgörs av de kooperativa värderingar som är
förknippade med medlemsskapet, på något sätt reproduceras genom
organisationens handlingar (Sjöstrand, 1985, 1987; Stryjan, 1987).
Tillsammans med den spridda maktfördelningen tyder detta på att
förändringsprocesser i kooperativa företag i hög grad har inslag av
politiska processser enligt Normark (1994). Forskningsresultaten tyder
också på att förändringar är mer tidskrävande än i kapitalassociationer
och att förklaringen till detta skulle vara att processen involverar ett
relativt större antal aktörer i form av mer eller mindre engagerade ägare,
dvs medlemmar.

Klara empiriska och teoretiska paralleller finns mellan denna
avhandling och Normarks (ibid) båda studier av fusionsprocesser i
medlemsägda företag. Tidigare forskning om fusioner mellan
medlemsägda företag (Utterström, 1980; Michaelsen, 1984, med flera)
pekar på betydelsen av både den politiska och de,n tekniskt-ekonomiska
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dimensionen i fusionsförloppet. Normarks (1990, 1994) studier betonar
framför allt de samtal, förhandlingar och diskussioner som föregår ett
beslut om att fusionera. Här utgör den idebaserade dimensionen, den
demokratiska traditionen och den demokratiska beslutsordningen hos
det medlemsägda företaget tre viktiga stabilitetsskapande faktorer vilka
då samtidigt bidrar till de trögheter som inte sällan kännetecknar
strategiska förändringar hos medlemsägda företag.

Att finna former för fusionsdiskussioner där konstitutionella och
operativa frågor särskiljs med en tydliggjord rollfördelning mellan
medlemsrepresentanter och ledning är ett centralt forskningsresultat hos
Normark (1994, s 275 ff). Givet de speciella kvaliteter som medlemsägda
företag uppvisar, med bland annat en splittrad ägarkrets vilken har flera
rationaliteter112, måste också ledningsfilosofin komma att omfattas av
dessa kvaliteter. Denna inbegriper ett noggrant övervägande av formerna
för de strategiska samtalen mellan styrelse, företagsledning och ägare.

Bland övriga studier av strategiska förändringar inom detta empiriska
fält märks Svensson (1992) som studerat förändringsprocesser inom två
kooperativa federationer. En central slutsats är att ansatser till planerad
strategisk förändring tenderar att misslyckas. I stället präglas dessa
förändringsprocesser av inkrementella mönster1l3 till följd av bland
annat trögheter i den federativa strukturen. Normark (1994, s 70 ff)
refererar såväl Segaards (1990) som Volks (1993) studier om hur den
federativa strukturen genomgår fundamentala förändringar vid
turbulens i omvärlden eller i krissituationer.

Denna orientering på området strategiska förändringar inom medlems
ägda företag gav vid handen att förändringar av strategisk karaktär inom
dessa företag förefaller uppvisa processuella kännetecken påminnande
om de som även är giltiga för kapitalassociationer. Egenskaper som är
särpräglade hos det medlemsägda företaget - såsom ägarbilden, ideal
och värderingar kring demokrati och samverkan, etc - främjar stabilitet
och inbegriper därför att förändringar är tidskrävande med många
aktörer inblandade i de politiska processerna. Formerna för samtal
mellan styrelse, företagsledning och ägare är i dessa sammanhang av
vital betydelse. Slutligen pekade forskningsresultat hos Normark (1994)
på att konstitutionella och operativa frågor bör särskiljas i fusions
diskussioner. Detta förutsätter dock en tydlig rollfördelning mellan
medlemsrepresentanter och ledning.

112 Se Sjöstrand (1985, 1987) för en genomgång av rationalitetsbegreppet och Sjöstrand (1992,
1997) för en diskussion om den "dubbla rationaliten" och det "irrationella" iföretagsledande.

113 Jämför Quinns (1980) resonemang ovan i avsnitt 3.5.2.
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Inför nästa avsnitt i den teoretiska föreställningsramen kan följande
summering göras. En väsentlig utgångspunkt för denna studie har varit
antagandet om att kommunikation utgör en nyckelprocess inom ramen
för strategiskt lednings- och förändringsarbete, såtillvida att kommuni
kationen utgör kanalen genom vilken ledningens budskap och vision
kan förmedlas. Kommunikationsaspekter rör därför som vi tidigare sett
framför allt spridningssätt i förändringsprocessen. Det antas inte sällan
att iden eller tanken med den strategiska förändringen sprids i
organisationen enligt de ursprungliga intentionerna och att acceptans
därmed uppnås. Denna acceptans kan dock visa sig vara ytlig och det
som åsyftades, dvs handling i termer av förändrat tänkande och
agerande, åstadkoms inte i önskvärd eller tillräcklig utsträckning.

Det tolkande perspektivet pekade här på att individer försöker skapa
mening i sina och organisationens handlingar. Här inbegrips i
allmänhet olika inslag av tolkning och meningsskapande rörande den
av ledningen kommunicerade visionen. Mot bakgrund av vad det
kognitiva perspektivet på strategisk ledning och förändring tidigare lyfte
fram kan måhända mentala trögheter och begränsningar hos individer
utgöra en delförklaring till att handling inte åstadkoms. Chefers olika
fokus i uppmärksamhet till följd av olika tidshorisonter i ålagda
uppgifter Gaques, 1980, 1990) kan troligen också förklara en del av
kommunikations- och tolkningsproblematiken vid förankring och
spridning av förslag till strategiska förändringar. Uppenbarligen finns
det här ett behov av samtal eller dialog i organisationen l<ring strategiskt
viktiga frågor eller områden där syftet skulle vara att skapa en
gemensam plattform för det strategiska agerandet.

Det senaste avsnittet pekade emellertid på att även sättet att organisera
verksamheten, dvs strukturen, har betydelse för de strategiska
förändringsprocesserna. Inte minst gäller detta de särpräglade kvaliteter
som kännetecknar förändringsprocesser i producentkooperativa företag.
Denna studie har också sin empiriska hemvist här. I det följande
avsnittet ska dock kommunikationens roll lyftas fram ytterligare som ett
viktigt inslag i ledningens intentioner att åstadkomma koordinering av
uppgifter och därmed gemensam handling.

135



Kap 3: Teoretisk föreställningsram

3.10 Strategisk kommunikation

Föregående avsnitt tog upp strukturen och organiserandet som viktiga
ingredienser i sättet för företagsledningen att åstadkomma koordinering
av uppgifter och därmed gemensam handling. Strukturen anvisar bland
annat, av ledningen tänkta, vägar och kanaler för kommunikation. En
viktig funktion hos strukturen är således att förhindra, eller i varje fall på
olika sätt försöka hantera, problemet med överbelastning i information
hos den enskilda enheten eller individen i organisationen. Organi
sationsscheman, hierarki, arbetsfördelning med specialisering som följd,
regler mm utgör exempel på element i strukturen som har betydelse för
kommunikationen. Det finns dock forskning (Rogers & Agarwala
Rogers, 1976, s 102 ff) som visar att förhållandet i vissa fall kan vara det
motsatta, dvs att kommunikationsbeteendet bestämmer strukturen.

I denna studie intresserar jag mig för kommunikation av strategisk
karaktär eller med strategiskt innehåll. Från ett ledningsperspektiv antas
denna kommunikation ha betydelse för utfallet av den strategiska
förändringsprocessen och ingår därmed som en delmängd i studiens
föreställningsram. Nedan följer därför en genomgång av några olika
synsätt kring fenomenet kommunikation i organisationer och då med
betoning på dess funktion som strategiskt ledningsverktyg.

En vanlig definition av kommunikation är att det handlar om social
samverkan med hjälp av meddelanden (Fiske, 1984). Traditionellt har
kommunikation setts som både överföring av meddelanden och som
skapande och utbyte av betydelser (ibid, s 12). Det förstnämnda mer
funktionalistiska synsättet (Putnam, 1983, s 31 ff) inriktar sig på
kommunikationshandlingar, hur sändare och mottagare kodar och
avkodar, vilka kanaler som används mm. Målet är att uppnå effektivitet
och noggrannhet i denna process. Såväl WesterIund & Sjöstrand (1975, s
67 ff) som Sjöstrand (1987, s 214 ff) är av flera skäl kritiska emot denna
kommunikationsrnodelI. För det första väljer sändaren mottagare,
innehåll, kanal och tidpunkt. Dessutom väljer sändaren i vilket språk
budskapet ska sändas och vem mottagaren ska uppfatta som budskapets
sändare Slutligen har sändaren inflytande över på vilket sätt och på vilka
vägar vederbörande vill ha återföring från mottagaren. Rogers &
Roethlisberger (1991) kritik ansluter här väl då han menar att ett annat
vanligt hinder mot kommunikation är att individer tenderar att
utvärdera varanda. Det finns därför alltid två tolkningar och
bedömningar i en konversation. Att skillnader mellan dessa två
uppfattningar förekommer är inte ovanligt, inte minst då känslor blir
involverade (ibid, s 106).
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Vid sidan av den informationsbaserade definitionen finns det enligt
Putnam (1983, s 31 ff) en mer tolkande ansats vilken antar ett mer
pluralistiskt perspektiv såtillvida att organisationen betraktas som
bestående av ett antal grupper med olika syften och målsättningar. I
fokus står här hur individer skapar mening kring sig genom sitt sätt att
kommunicera. Det funktionalistiska sättet att närma sig till
kommunikationsbegreppet har i stället en instrumentell syn på
kommunkation där organisationen uppfattas som en enhet enligt
författarinnan.

Mot bakgrund av Putnams (ibid) utgångspurlkter gör Wikström (1995) en
indelning i fyra ansatser beträffande kommunikationsbegreppet.
Strategiansatsen påminner om Putnams funktionalistiska utgångs
punkter där fokus ligger på informationsöverförande av det för-givet
tagna. Ansatsen "involvering" ser kommunikation i organisationer som
en process, vilken ledningen använder sig av för att skapa
medbestämmande och koordination (Wikström, ibid, s 15). Medgivande
(consent) är en ansats som har beröringspunkter med kulturteori och
institutionell teori; rutiner och andra förhållningssätt producerar våra
föreställningar. Slutligen tar Wikström (ibid, s 19) upp deltagande
ansatser vilket fokuserar på när människor skapar och återskapar sina
föreställningar; en interaktionsprocess med ett "botten-upp" perspektiv.

Wikströms (ibid) utredning pekar på vidden av kommunikations
begreppet. Nowak (1983, s 11 ff) gör å sin sida en strukturering av
kommunikationsforskning där tonvikten kan ligga på informations
utbytet, den sociala interaktionen, eller slutligen meddelandet i sig, dvs
dess innehåll. Dessutom tillför Nowak (ibid) kulturdimensionen, dvs
huruvida kommunikationsprocessen ska ses som främst bestämd av
kulturell gemenkap eller kulturella olikheter. Då kommunikation sker
mellan olika nivåer kompliceras perspektivet ytterligare eftersom
kommunikationen mellan individer och sociala system inbegriper en
kombination av två analysnivåer.

Jag väljer här att utgå från att organisatorisk kommunikation handlar
om flödet och betydelsen av meddelanden i det nätverk av interaktionella
relationer som existerar i organisationen. Dessa flöden sker i både
formella och informella kommunikationsnätverk. Vertikal
kommunikation nedåt i organisationen har traditionellt betraktats som
ett verktyg för att överföra direktiv såsom arbetsinstruktioner mm (Katz &
Kahn, 1966). Den hierarkiska organisationsstrukturen har utövat den
mest betydelsefulla påverkan på denna typ av kommunikation. Vertikal
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kommunikation uppåt har dock ansetts ha mindre betydelse i detta
sammanhang. Lateralt utbyte av meddelanden mellan chefer är exempel
på horisontal kommunikation i organisationen. Koordinering av
uppgifter, problemlösning, informationsutbyte, konfliktlösningar mm
utgör exempel på hur kritisk denna typ av kommunikation är för de
flesta moderna organisationer.

Som framgått tidigare är det av avgörande betydelse för strategiska
förändringsprocesser att den av ledningen formulerade visionen kan
omsättas i spelregler för lägre nivåer i organisationen så att visionen kan
förverkligas. Ett nyckelområde för att förankra en vision är därför sättet
att kommunicera den till de anställda (Arvonen, 1989, s 138).
Forskningen ger dock inte något allmängiltigt svar på hur denna
kommunikation ska utformas för att nå ett optimalt utfall av
förändringsprocessen. Lorange (1980, s 188) menar exempelvis å ena
sidan att en betoning på "botten-upp" i utformandet av det strategiska
planeringssystemet tenderar att stärka organisationens möjligheter till
intern tillväxt inom de existerande verksamhetsområdena. Förbättrad
kommunikation uppåt i organisationer har också generellt ansetts höja
kvaliteten i fattade beslut (Lawrence & Lorsch, 1967) och
implementeringen av dessa (Pascale, 1978).

Å andra sidan ger en betoning på "uppifrån-ned" en mer integrerad
planeringskapacitet och därmed bättre möjligheter att frigöra strategiska
resurser enligt Lorange (1980, s 188). Denna utformning av
planeringssystemet skulle därför vara särskilt viktig i mogna
verksamheter. Den interna kommunikationen från chef till anställda
löper dock risken för förvanskning och missförstånd när informationen
passserar igenom auktoritetsnivåerna i organisationen eftersom
utrymme i allmänhet ges för olika tolkningarl14. Canfield & Moore (1973,
s 216 ff) hävdar här att första linjens cheferl15 är den svagaste punkten i
kedjan från ledning till anställd i detta sammanhang.

I föregående avsnitt om organisationens struktur och nivåproblematiken
framkom bland annat att VDs strategiska stil har betydelse i strategi
processen (Lorange, 1980, 1987). Den strategiska inriktningen ska
fastställas, dvs en reell vision ska förmedlas. Implementeringsfrågor ska
klargöras och dessutom ska strategisk uppföljning ske. Olika arbetsstilar
och samtalsformer - samt arenor för dessa - med medarbetarna måste

114 Nedan tas språkets betydelse för kommunikation och tolkningsprocessen upp närmare.

Jämför även med diskussionen i föregående avsnitt samt i 3.6 och 3.7.

115 Författarna använder det engelska uttrycket supervisor-level, dvs ungefär vad som i

Sverige motsvarar arbetsledarrollen
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utformas på basis av var i strategiprocessen organisationen befinner sig.
Lorange (ibid) menar att VD i hög grad måste arbeta indirekt genom
andra och att den strategiska processen är nyckeln i sammanhanget.

Callmyr (1992) visade i fyra fallstudier rörande interninformationen
under fusionsprocesser att VD i flera fall varit synnerligen aktiv i både
den direkta och den indirekta kommunikationen. Ett viktigt skäl för detta
som VDarna själva anförde gällde deras möjlighet att kunna agera
förebild i den strategiska fusionsprocessen. Dessutom menade VDarna
att kommunikationen huvudsakligen syftade till att reducera osäkerhet
medan däremot de undersökta informationsdirektörerna talade om att
skapa förståelse för ledningens agerande och handlingar (ibid, s 73-74).
Även Buono & Bowditch (1989) undersökte kommunikationsaspekter på
fusionsförlopp och menade att det krävs kommunikation om såväl den
strategiska förändringen som sådan - dvs fusionen och dess effekter
som det aktuella läget, dvs de ordinarie uppgifter som trots allt måste
skötas under förändringsprocessen.

3.10.1 Indirekta ledningsformer - den strategiska dialogen

Ovan nämndes Loranges (1980, 1987) tankar om att VD i den strategiska
processen måste arbeta indirekta via andra. Även Borgbrant (1987, 1990)
tar upp behovet av indirekta ledningsformer och lyfter speciellt fram den
strategiska dialogens betydelse i framgångsrikt utvecklingsarbete. Den
strategiska dialogen bygger på en gemensam referensram kring
omvärldskrav, förändringsbehov, mål, resultat, organisationens
uppbyggnad och funktionssätt mm. Om alla nivåer i organisationen
genom lagarbete kan involveras i lednings- och förändringsarbetet ökar
möjligheten att lära och förstå behovet av förändring från flera
utgångspunkter. Därmed torde en verksamhets utvecklingsarbete kunna
drivas med större framgång. Borgbrants (1987, s 73 ff) perspektiv på
strategisk förändring och kommunikation bygger på tanken att
arbetslaget utgör den centrala enheten för verksamhetsutveckling vilket
förutsätter en öppenhet och tydlighet - en demokratisk anda - där alla
kan delta och där dialogen tar upp allt. Den strategiska dialogen som
ledningsform möjliggör analys och debatt kring vad som ska nås; målet
och vilka som ska nås, dvs målgruppen. Detta utmynnar, enligt
Borgbrant (ibid), optimalt sett i en kontinuerlig utveckling i "linjen" där
positiv energi frigörs hos berörda individer.
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Arbeten av Gustavsen & Engelstad (1986) och Gustavsen (1990)
representerar en skandinavisk forskningstradition som ligger nära
Borgbrants och där syftet har varit att skapa förutsättningar för
demokratiseringsprocesser ute i företagen. Författarna diskuterar därför
utvecklingsstrategier med dialog och lärande som huvudelement.
Utgångspunkt för denna arbetslivsforskning är generativ teori, dvs att det
är i den existerande kunskapen i organisationen som man ska hämta
näring till utvecklingsarbetet. Med andra ord handlar generativ teori om
hur människorna på arbetsplatsen själva kan skapa lösningar på
arbetsplatsens problem.

Dialogen är enligt Gustavsen (1990, s 117) den "sociala mekanism som
kopplar ihop aktörerna och gör det möjligt att skapa en plattform for
gemensamt agerande i utvecklingsarbetet" vilket förutsätter ett brett
deltagande med arbetserfarenhet som ett villkor. Med en normativ ansats
pekas på vissa kriterier - utbyte av argument, aktivitet från alla berörda,
jämställdhet mm - för ett konkret dialogbegrepp, vilka kan visa sig vara
praktiskt användbara i reformarbete där intresset framför allt är
fokuserat på hur demokrati ska utvecklas på arbetsplatser. Ledning
genom dialog innebär därför skapandet av arenor för kommunikation
och lärande i arbetsorganisationen där nyckelbegreppet utgörs av den
demokratiska dialogen. Sandberg (1987) talar i detta sammanhang om
ideologisk styrning som en ledningsstrategi vilken förenar demokrati
tanken med tydliga, inspirerande och karismatiska ledare. Tillsammans
söker man bygga en laganda och gemensam företagskultur (ibid, s 15).

Att den interna förankringen har betydelse för utfallet av strategiska
förändringsprocessrer har visats av Berg & Jonsson (1991). I sin studie av
strategisk ledning i offentliga förvaltningar och folkrörelseorganisationer
betonar de således vikten av att ledningen genom intern förankring,
debatt och dialog förankrar och rättfärdigar strategisk förändring. Detta
är bland annat en konsekvens av dessa organisationers dubbla
verksamhetslogik med inslag av både ekonomi och ideologi (jämför
ovan). Karlsson (1991, s 123) menar i anslutning till detta att ledare kan
styra en förändring genom ideologiskapande verksamheter. Bland de
legitimeringsmedel som ledningen kan använda sig av nämner Karlsson
(ibid, s 311) att utnytlja krismedvetande och att peka på historiska
begränsningar.

En annan infallsvinkel på området kommunikation ger det kognitiva
perspektivet på strategisk förändring. Att åstadkomma handling och
förändring innebär med ett kognitivt perspektiv ett förändrat tänkande.
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Detta förändrade tänkande likställer Björkegren (1989, s 38) med lärande
och uppnås alltså när nya dominerande syn- och tänkesätt i form av
kognitiva scheman har internaliserats hos den avsedda
organisationsenheten - grupp eller individ - såpass att det kan avläsas i
form av ett förändrat agerande (Argyris & Schön, 1978). I ett kognitivt
perspektiv handlar strategisk kommunikation till stor del om skapandet
och utbytet av betydelser i syfte att skapa gemensamma
föreställningsramar och perspektiv. Den information som finns i
budskapet skapar och/ eller inverkar därför på mottagarens kognitiva
kartor.

Legitimeringsteori ger ytterligare en dimension eller aspekt på strategisk
kommunikation och förändring. Att överföra ett strategiskt budskap kan
ske på mer formaliserade sätt via skriftlig kommunikation såsom
årsredovisning, personaltidning, interna rapporteringssystem mm men
också informellt och ibland indirekt genom att ledningen på olika sätt
agerar förebild. Ett tidigare avsnitt visade att ledning kan ses som
skapande av mening och sammanhang i organisationens verksamhet
och verklighet (Smircich & Morgan, 1982). Ledning betraktat som en
process av meningsskapande och innebördsangivelser kan därför i vissa
sammanhang utgöra en nyckel i förändringsarbetet, inte minst då
osäkerhet i organisationen måste reduceras. Med detta betraktelsesätt
kan strategisk kommunikation innehålla inslag av både substantiell och
symbolisk karaktär.

Arbeten av bland andra Brunsson (1985, 1986) pekar på olika sätt för
organisationen att bibehålla sin legitimitet. Rombach (1986) visar i sin
studie av kommuners anpassning till en stagnerande ekonomi hur
organisationsmedlemmar använder åtgärderna prat, beslut och
genomförande som tre av varandra oberoende legitimeringsvägar. På
motsvarande sätt skulle det kunna antas att företagsledningar i sina
handlingar och i den strategiska kommunikationen använder de nyss
angivna åtgärderna i syfte att legitimera förändringsprocesser. Internt i
organisationen ökar sannolikheten för acceptans för förändringsideerna
och externt kan strukturer, processer och prestationer visas upp vilka
svarar mot omgivningens normer. Här kan vi därför dra en parallell till
den tidigare diskussionen i avsnitt 3.1.1 om institutionella förklaringar
till organisationers handlande och strategiska utveckling. Sammantaget
skulle alltså företagsledningen i den strategiska kommunikationen ha ett
av flera instrument för att öka sin och företagets trovärdighet kring den
aktuella förändringen.
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3.10.2 Språkets roll - den retoriska och den narrativa

Avsnitt 3.7 visade att om strategiskt lednings- och förändringsarbete
betraktades eller uppfattades som en process av meningsskapande så
rymmer också språket funktionen att underlätta tolkning och erbjuda
förklaringar av de aktiviteter som vidtas eller har vidtagits i organi
sationen. Pfeffer (1981b, s 24 ff) menade att språket i organisationer hade
en viktig roll som socialt meningsskapande. Pondy (1978) pekade ovan
även på det faktum att språket är ett av de minst synliga påverkans
faktorerna men att det i ledningssammanhang inte har uppmärk
sammats i tillräcklig grad. Pondy (ibid, s 89 ff) menar närmare bestämt
att ledarskap består aven reportoar av lekar med ord där fokus ligger på
att förstå och ge uttryck för betydelser. Här ingår då kommunikation
saspekter som viktiga ingredienser i processen av meningsskapande.
Conger (1991, refererad i Astley & Zammuto, 1992, s 450) uttrycker det
som att rollen hos framgångsrika ledare innebär att tolka omgivningen i
syfte att kunna erbjuda meningsfulla framtidsbilder (jämför Smircich &
Morgan, 1982). Här ingår då bland annat val av språk och retoriska
tekniker inom ramen för användandet av historier mm.

Czarniawska-Joerges (1988) uppfattar språket och talet som social
handling varför ett samtal kring strategiskt viktiga frågor skulle kunna
uppfattas och tolkas som ett sätt eller ett medel att bygga en gemensam
innebörd i organisationen. Tidigare tog vi upp metaforen som exempel
på vad ledningar kan använda i legitimerande syfte. Czarniawska
-Joerges (ibid, s 27 ff) diskuterar också andra lingvistiska artefakter,
däribland plattityder, som verktyg för styrning och förändring. Tidigare
togs Bergs (1985) begrepp "symboliska fält" upp och då visades att
organisationsförändringar kan ses som en transformation av det
underliggande "symboliska fältet". Att förändra dessa "rötter" i
organisationer inkluderar att också förändra sagor och den dominerande
myten (ibid, s 288 ff). Czarniawska-Joerges (1988, s 112) tanke om att
ledningar genom att "handla med ord" kan styra innebörder får här stöd
och leder oss dessutom naturligt in på språkets retoriska funktion.

Huff (1983) har mer i detalj undersökt en strategisk förändring utifrån
språkets användning som instrument för övertalning. Det rör sig om hur
den interna "konversationen" gestaltar sig beträffande vad
organisationen ska eller bör göra. Genom den retoriska analysen tror hon
sig kunna kasta ljus över hur beslutsfattarna konstruerar och därmed
kommer att acceptera vissa argument till den grad att de rättfärdigar
agerandet, dvs förändringen. Resultaten från Huffs (ibid, s 179 ff)
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retoriska analys aven VDs policy-dokument lyfter fram betydelsen av
ordval, "stil" och tema i texten. Att "isolera" och linda in nya ideer med en
accepterad vokabulär förefaller vara en framgångsrik väg i
övertalningsprocessen. Det gäller med andra ord att presentera de nya
ideerna i anslutning till de mer "familjära" eller bekanta argumenten.

Huffs (ibid) resonemang ansluter väl till Johannessons (1990) syn på
retorikens roll som instrument att övertyga genom vältalighet.
Johannesson utgår från den grekiska triaden logos-ethos-pathos som sätt
att övertyga. De tre retoriska konsterna inbegriper därmed argument
vilka är logiska och förnuftiga, ett sätt som demonstrerar talarens egen
övertygelse, och slutligen förmågan att väcka känslor hos de som måste
övertygas (ibid, s 18).

Konsekvensen av Huffs (1983) och Johannessons (1990) resonemang är
att retorikens betydelse tydligen inte ska underskattas när det gäller
språkets funktion att övertyga om eller utveckla strategiska argument.
Den retoriska analysen kan bidra till rekonstruktion och förståelse av hur
de dominerande ideerna och föreställningsramarna växer fram i
organisationer. Med tanke på att dessa ideer speglar organisationens
uppmärksamhet och sätt att relatera sig till omgivningen utgör de en
central aspekt på de drivkrafter respektive trögheter som ligger till grund
för eventuella strategiska förändringarl16. Karlsson (1991) visade i sin
studie hur det genom språket just blev möjligt att påverka
"verklighetsuppfattningar"117.

I sin narrativa syn på organisationer för Czarniawska (1997) den
retoriska synen på organisationers handlande ett steg längre. Hennes
ansats fäster uppmärksamheten på de former i vilka kunskap
presenteras (east) och de effekter som dessa har på ett auditorium (ibid, s
6). Detta perspektiv inbegriper därför ett "narrativt kommunikations
paradigm" vilket då kommer till uttryck i att berättelser (narratives) utgör
en naturlig form av kommunikation i organisationer. Detta betyder enligt
Czarniawska (ibid, s 179 ff) att berättandet kan ses som det
konstituerande handlingssättet vilket ligger till grund för organisationers
dynamik. Genom att studera dessa historier och sagor i organisationer
(jämför Van Maanen, 1988) och hur de tolkas som underlag för handling
kan vi därmed få en djupare förståelse för ledningens handlingslogik och
därmed för förändringsprocesser och deras utfall.

116 Jämför diskussionen om kognitiva aspekter på strategisk förändring i avsnitt 3.6.

117Jämför ovan avsnitt 3.4.1 om språkets legitimerande fu~tion.
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I sina studier av "berättelser" i offentlig verksamhet - vari ingick bland
annat budgetrutiner och skattereformer - identifierade Czarniawska
Joerges (1992) och Czarniawska (1997) paradoxer i sättet att leda
verksamheten. Hennes resonemang utmynnar i iden om den "berättande
organisationen" där narrativa ingredienser och element dominerar och
följaktligen utgör fokus för organisationsforskning. Även vetenskaperna
är nämligen fyllda med retoriska inlag, metaforer mm varför vetenskap
ur detta perspektiv kan jämföras med historieberättande (McCloskey,
1986).

Detta betyder att strategisk kommunikation snarast ska uppfattas och
tolkas som en samling historier vilka berättas i organisationer och att
dessa berättelser i vissa fall därför möjliggör ett retrospektivt
meningsskapande och därmed legitimerar en strategisk förändring. I
detta perspektiv handlar ledning av organisationer främst om
"historieberättande" där olika "framtidsbilder" har en central betydelse i
det strategiska förändrings- och affärsutvecklingsarbetet. Jag utgår från
att denna kommunikation är av särkild vikt i situationer vilka
inledningsvis präglas av otydlighet, motsägelser mm och där behovet av
att reducera osäkerhet därför är speciellt stort.

3.11 Kunskapsläget inför studiens empiriska fas

Jag har i avhandlingens föreställningsram försökt gå igenom och
granska några teoretiska nyckelområden med syfte att redovisa
kunskapsläget i anslutning till forskningsfrågan. Denna orientering på
forskningsområdet har sedan varit vägledande vid såväl mitt empiriska
fältarbete som den därefter gjorda analysen av det insamlade
datamateriaIet. I linje med min forskningansats har dock framväxten av
den teoretiska föreställningsramen varit produkten av ett samspel
mellan rena litteraturstudier, empiriska erfarenheter vid fältarbetet och
preliminär analys. Förloppet har varit iterativt och vissa justeringar har
skett till följd av att forskningsprojektets inriktning har förskjutits under
processens gång.

Jag inledde mitt resonemang kring organisationer och deras omvärlds
relationer med att lyfte fram komplexiteten i denna grundfrågeställning
inom organisations- och ledningsteorien. Då syftet var att visa på
spännvidden i teoribildningen tog jag inte någon definitiv ställning utan
menade att handlingsfriheten hos organisationer varierar med den
aktuella kontexten. Diskussionen utmynnade sedan i några olika
förklaringssätt till organisationers handlande. Här ledde mina
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aktörsorienterade utgångspunkter till att jag anslöt mig till ett mer
indidvidorienterat perspektiv där jag tillskrev enskilda aktörer ett relativt
stort förklaringsvärde i jämförelse med det som härstammar från
kollektiva och institutionellt orienterade resonemang. Detta betyder att
jag fortsättningvis kommer att tilldela individer ett betydande inflytande
över organisationers handlande och därmed de studerade strategiska
förändringsprocesserna.

Jag pekade sedan på hur strategiarbete har blivit en del av de allmänna
föreställningar och förväntningar som finns beträffande företags
ledningars uppgifter. Ytterst handlar detta arbete om att säkerställa
organisationens legitimitet och därmed långsiktiga överlevnad.
Genomgången av legitimitetsbegreppet gav vid handen att
organisationer dels måste vara trovärdiga, rationella, dugliga, lång
siktiga mm, dels måste visa upp en verksamhet vilken överensstämmer
med de normer och värderingar som finns i den omgivning till vilken
organisationen står i ett beroendeförhållande. Legitimitet ger därför
företagsledningar handlingsutrymme både externt och internt.

Vid genomgången av de förändringsteoretiska perspektiven framkom att
de analytiskt orienterade ansatserna representerade ett förenklat
resonemang gällande hur strategiska förändringar och förändrings
processer de facto uppstår och upplevs i organisationer. De erbjöd en
ofullständig bild av dynamiken och komplexiteten i strategiskt
förändringsarbete och utgör därför enligt mig ett otillräckligt sätt att
beskriva och analysera strategiska förändringsprocesser; inte minst mot
bakgrund av den turbulenta och osäkra omvärld dagens organisationer i
många fall möter.

Detta betyder inte att jag framgent bortser från denna ansats utan snarare
att den behöver kompletteras med mer processuellt orienterade synsätt
på strategiskt lednings- och förändringsarbete. Empiriska studier pekade
på att dessa perspektiv gav ett mer mångfasetterat och rikare förklarings
mönster vad gäller speciellt de dynamiska aspekterna. Förändringar av
strategisk karaktär uppvisar dessutom inte sällan inkrementella
mönster. Kontinuerliga strategiska förändringar - till skillnad mot
strategisk planering - är vad som kännetecknar affärsutveckling i dagens
organisationer.

Mitt vetenskapsteoretiska grundsynsätt med ett konstruktivistiskt
förhållningssätt återspeglades i avsnitten om de kognitiva respektive
tolkande ansatserna som sätt att förstå dynamiken i strategisk ledning
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och om de många dimensionerna av begreppet strategisk förändring.
Här slogs fast att sociala konstruktionsprocesser utgör ett inte oväsentligt
inslag vid strategiska förändringar. Att skapa mening och ange
innebörder ingick därför som en central uppgift för ledningen. Inte minst
antogs denna ledningsroll bli viktig i situationer vilka präglades av
osäkerhet och tvetydighet.

Redogörelsen för den individuella ledarolIen lyfte fram visionens
betydelse liksom karismatiska kvaliteter som betydelsfulla hos
ledarpersonen. Framställningen gav även vid handen att andra aktörer 
vid sidan av företagsledaren - kunde fylla viktiga funktioner i strategiskt
förändringarbete.

Redan i inledningskapitlet gjordes ett antagande om att strukturen fyllde
några viktiga funktioner vilka bidrog till att åstadkomma koordinerad,
dvs organiserad, handling. Strukturen utövar genom sin karaktär ett
viktigt inflytande över kommunikationen i organisationen. Den
teoretiska föreställningsramen innefattade här en diskussion om något
jag valt att kalla "nivåproblematiken", dvs hur kommunikation och
handling åstadkoms och realiseras mellan olika hierarkiska nivåer i
organisationen. Denna diskussion speglade framför allt de interaktiva
processer som i allmänhet präglar denna kommunikation och där olika
faser inbegriper olika nivåer.

Med hänvisning till denna studies empiriska hemvist kändes det
angeläget att inventera kunskapläget vad gäller strategiska förändringar
i medlemsägda (kooperativa) företag med betoning på hur denna
verksamhetsforms särdrag påverkar förändringsprocesser. Denna
inventering visade att ledningen i det medlemsägda har att ta hänsyn till
den dubbla verksamhetslogik och den komplexa och sammansatta
målbild dessa organisationer kännetecknas av. Strategisk ledning i
denna associationsform låter sig därför inte reduceras till enbart en
kapitallogik utan ideologiskapande inslag förekommer parallellt; inte
minst då verksamheten utsätts för starkt omvandlingstryck där
kooperativa grundsatser framträder som stabilitetsskapande element.

I den avslutande d'elen av min föreställningsram presenterades några
olika infallsvinklar på fenomenet kommunikation i organisationer. Här
framgick att konstruktivistiska utgångspunkter föranledde en modifieng
av den gängse "informationsbaserade" definitionen av kommunikations
begreppet. Snarare lyftes aktörers roller fram liksom indirekta lednings
former där dialogen och samtalet kom i förgrunden. Att gemensamt
skapa arenor för intern förankring blev en viktig ledningsuppgift inom
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ramen för att driva strategiskt förändringsarbete. Speciellt betydelsefullt
föreföll detta vara i kooperativa organisationer. Till sist togs språket och
retoriken upp som ytterligare aspekter vilka kan bidra till en fördjupad
förståelse för kommunikationens roll och funktion i ledning av
strategiska förändringsprocesser. Sättet att övertyga kom här i fokus
liksom ledningens förmåga att "berätta historier" för att på så sätt
presentera "framtidsbilder" vilka skänker mening i organisationer.
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SLAKTERI OCH KÖTT

EN HISTORISK BRANSCHÖVERSIKT

4.1 Framväxten av slakteriföreningarl18

Husbehovsslakten skedde före slakteriföreningarnas tid på landsbygden
praktiskt taget uteslutande i hemmen. Det var gårdens eget folk eller
någon ur grannskapet med särskild fallenhet som ombesörjde detta.
Slaktaryrket institutionaliserades i städerna genom köttmånglarnas skrå
vilket i Stockholm bildades år 1477. Skråordningen begränsade antalet
mästare till åtta men angav också regler för att säkerställa råvaru
tillförseln mm. Genom 1621-22 års hantverksreform blev förhållandena
på slaktområdet reglerade på ett enhetligt sätt för hela riket. Bland annat
stadgades tre års obligatorisk lärotid för köttmånglare. För mästerskap
gällde ett förmögenhetsminimum av 50 daler.

Slakteriföreningarnas framväxt hänger nära samman med den i slutet av
180D-talet ökande exporten av bacon till framför allt England. I Danmark
kom denna export igång på 1860-talet och 1887 bildades den första
slakteriföreningen (Horsens Andels-Svineslagteri). Antalet föreningar
växte snabbt och var vid sekelskiftet uppe i ett trettiotal. I Sverige
handhades exporten i början helt av privata affärsföretag. Danska
affärsmän kom till södra Sverige och satte upp slakterier. Försök gjordes
att bryta denna dominans och upptakten till de kommande föreningarna
utgjordes bland annat av slakterimötet i Eslöv i mars 1884 vilket dock
inte gav något kOfLkret resultat. Föreningsintresset väcktes dock av de
danska andelsslakteriernas framgångar och de danska exemplen tjänade
som förebild för en av de första svenska slakteriföreningarna (Halmstads
svinslakteriförening) vilken bildas 1899. Denna följdes 1906 upp av
Sydöstra Skånes Andelsslakteriförening med säte i TorneIilla. Först på
19l0-talet fick emellertid föreningsverksamheten på slakteriområdet
någon avsevärdare utbredning i Sverige.

118 Detta avsnitt baseras främst på två jubileumsskrifter från Sveriges Slakteriförbund

("Sveriges Slakteriforbund 1933-43" och "En skrift om slakt - Sveriges Slakteriforbund
1933-58").
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Högkonjunkturen för svin fick ett abrupt slut 1917 på grund av missväxt
och foderknapphet. Detta ledde till ett ransoneringssystem vilket var en
första början till ett produktionsmål som skulle garantera en tryggad
livsmedelsförsörjning i landet. Åren efter första världskriget avvecklades
kristidens regleringssystem och importmöjligheterna förbättrades
omedelbart. Det stora beroendet av den internationella marknaden,
vilken präglades av stort prisfall, medförde en svag utveckling av
slakteriverksamheten i landet. Flera slakteriföreningar hamnade i
ekonomiska svårigheter och gick i likvidation eller ombildades. De
sydsvenska föreningarna klarade sig bäst tack vare sin inriktning på
baconexport men också därför att de valde att samarbeta inom
organisationen "Föreningen av Svenska Andelsslakterier" (FASA) vilken
bildades 1925.

Mot slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet hamnade jordbruks
näringen och ekonomin i en mer omfattande kris. Världsmarknadspriset
på livsmedel sjönk och speciellt gällde detta på slaktdjursområdet där
priset i Sverige mer än halverades mellan 1925 och 1933119. En
protektionistisk våg drog över Europa vilken medförde tullhöjningar och
svårigheter att få avsättning för exporten. I Sverige stod de så kallade
"mellanhänderna" i förgrunden för analysen och kritiken under krisen
kring 1930. Trögheter i anpassningen till prisfallet ansågs därför bero på
handelsmarginalerna. Samtidigt präglades marknaden av planlöshet
där de oorganiserade bönderna var dåligt orienterade om
marknadsläget. Detta orsakade bland annat fördyrade transport
kostnader. Det fanns inte heller något ordnat samarbete med
partihandeln utan huvudparten av slaktdjuren försåldes vid denna
tidpunkt till kringsresande privata uppköpare.

Den jordbrukspolitiska bakgrunden och krisläget för jordbruket var
betydelsefulla faktorer bakom 1930 års omorganisation av Sveriges
Allmänna Lantbrukssällskap120 (SAL). Den så kallade "Nanneson
planen"121 syftade till att förbättra och effektivisera uppköps- och
förädlingsorganisationen så att jordbrukarna kunde tilltvinga sig en
större andel av "mellanhandsvinsten". SAL blev ett centralorgan för
lantbrukets ekonomiska föreningar där sektioner bildades för varje

119 Svärdström (1938) refererad i Hellström (1976, s 278).

120 Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap grundades 1917 som ett topporgan för svenskt
jordbruk. Det omorganiserades både 1930 och 1934 och ombildades sedermera (1940) till
Sveriges Lantbruksförbund. År 1971 slogs SAL ihop med Riksförbundet Landsbygdens Folk
(RLF) och bildade det nuvarande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

121 Efter dess upphovsman Ludvig Nanneson vilken tillträtt som direktör för SAL 1928.
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bransch. Lantbrukssällskapets slakterisektion utarbetade en generalplan
för slakteriorganisationens uppbyggande där slakteri- eller slaktdjurs
försäljningsföreningarna fick i uppgift att ta hand om partihandeln med
slaktdjur inom sina respektive geografiska områden. En organisations
plan antogs vilken innebar en radikal omläggning av hela näringen där
den tidigare inriktningen på svinproduktion och export ersattes med en
ökad satsning på storboskap och hemmaproduktion. Samtidigt
moderniserades slakteribranschen mot större och rationellare
anläggningar där de små gårdslakterierna ersattes med bland annat ett
antal kommunala slakthus vilka slakteriorganisationen köpte upp.

Några andra nyckelområden i detta förnyelsearbete inbegrep att
medlemmarna skulle bindas via leveransplikt och att primär
föreningarna inte skulle få sälja överskott genom att konkurrera med
varandra utan att detta gemensamt skulle omhändertas av ett föreslaget
centralorgan. Organisationsarbetet resulterade i bildandet av Sveriges
slakteriförbund 1933 och att hela landet var intäckt av föreningar i slutet
av 1930-talet. En viktig uppgift för Slakteriförbundet blev följaktligen
dess skyldighet att ta emot och försälja föreningarnas överskott. På så
sätt lyckades Slakteriförbundet utjämna överskotts- och underskotts
områden. Lantbrukets fastare organisering under 1930-talet avspeglades
i att dess organisationer i slutet av årtiondet behärskade cirka 65 procent
av den besiktigade slakten och en mindre del av charkuteritillverkningen
liksom detaljhandeln med köttvaror.

Parallellt med den organisatoriska utvecklingen i lantbrukets
organisationer agerade även statsmakterna. Förutom att staten beviljade
anslag till organisationsarbetet tillsattes en jordbruksutredning 1928
vilken kom att behandla jordbrukets långsiktiga anpassningssvårigheter.
Successivt infördes också prisregleringar på jordbruksprodukter vilka
avsåg att skärma av den svenska marknaden från den internationella
och därmed höja den svenska prisnivån över världsmarknadspriserna.
Jordbruksutredningens olika betänkanden122 blev föremål för en
omfattande debatt vilken kulminerade i maj 1933. Under vårriksdagen
1933 nåddes en krisuppgörelse (den så kallade "kohandeln") mellan det
socialdemokratiska partiet, bondeförbundet och enskilda medlemmar av
den borgerliga vänstern rörande den framtida jordbrukspolitikenl23.

Uppgörelsen innebar regleringar av slaktdjursmarknaden i form av
ekonomiska bidrag för att underlätta export men också införandet aven
allmän omsättningsavgift - en slaktdjursavgift på kött och fläsk av

122 Se exempelvis SOV 1930:1, 1930:2, 1930:4, 1931:6, 1931:7, 1932:10, 1932:12, 1932:14 och

1933:12.

123 Prop 1933:262. Själva kommuniken om krisuppgörelsen avgavs den 27 maj 1933.
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producenterna - för att finansiera den relativt sämre betalda exporten.
Regleringen innehöll även medel till sådant som lagring genom
nedfrysning för att hantera säsongsmässigt prispressande överskott och
andra marknadsavlastande åtgärder. Syftet att mildra krisens verkningar
i jordbruket lyckades såtillvida att den svenska marknaden avgränsades
från det direkta beroendet av världsmarknadspriserna. I stället blev
prisstabilitet kännetecknande för hemmamarknaden under återstoden
av 1930-talet124.

4.2 1942 års jordbruksutredning och 1947 års beslut125

Krigsutbrottet medförde en speciell prissättning anpassad efter
beredskapssituationen där prisöverenskommelsens innebörd var att
jordbruket och staten skulle bära var sin del av kostnaden. 1938 års
jordbruksutredning avbröt sitt arbete för att senare ersättas aven helt ny
utredning 1942. Denna utredning skulle tillsammans med riksdags
beslutet 1947 visa sig bli mycket betydelsefull för branschutvecklingen
under lång tid framöver. Här utarbetades kalkyler över jordbrukets
inkomster och kostnader som underlag för prissättning men framför allt
innehöll utredningens förslag126 vissa målsättningar för det framtida
jordbruket. Det ansågs som angeläget att uppnå inkomst-likställighet för
jordbrukare gentemot andra befolkningsgrupper i samhället.
Inkomstmålet formulerades så att jordbrukarnas inkomst knöts direkt till
rationaliseringstakten. Målet skulle uppnås med ett gränsskydd
(införselavgifter) och rationaliseringar. Statsmakterna ville dock inte
binda sig vid en preciserad målsättning vad gällde produktionsvolymen
mer än att den ej skulle överstiga full självförsörjning. Rationaliserings
politiken utgick i stället från "basjordbruket" och stärkte därmed
familjejordbruket.

I 1947 års jordbrukspolitiska beslut127 knöts erfarenheterna från 1930
talets prisregleringar samman med en genomtänkt
rationaliseringspolitik för jordbruksnäringen. Styrmedlen för
prispolitiken var gränsskydd och marknadsregleringar medan
rationaliseringspolitiken hade lån och bidrag som medel. Tillsammans

124 En viss flexibilitet infördes 1937 då jordbrukspriserna tilläts variera mellan högst 15
procent över och 15 procent under genomsnittsprisema 1925/1929. Denna målsättning blev
bestämmande för prispolitiken fram till krigsutbrottet.

125 Avsnittet baseras på Johansson & Thullberg (1979) samt Osterman (1982).

126 SOV 1946:42, 46 och 61 ("Riktlinjer får den framtida jordbrukspolitiken")

127 Prop 1947:75
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innebar utredningens förslag och målsättningar, och sedermera beslutet,
en avsevärd utökning av den statliga jordbruksadministrationen. Det
uppdrogs exempelvis åt ett särskilt statligt organ - Statens jordbruks
nämnd - att administrera importregleringen och de regelbundet åter
kommande förhandlingsomgångar som skulle föregå fastställandet av
priser, avgifternas storlek mm.

Perioden efter kriget karaktäriserades av tillväxt och därmed uppkom en
överskottssituation inom jordbrukssektorn. Detta orsakade export
förluster vilka delvis drabbade konsumenterna. Samtidigt blev
prisbildningen friare och rörligare. Från 1954 blev prisbildningen
formellt fri i både parti- och detaljhandel. Det träffades dock överens
kommelser genom de årliga prisuppgörelserna för partihandeln medan
detaljhandeln träffade frivilliga överenskommelser med Priskontroll
nämnden. Kritiken mot jordbruksregleringen från konsumenthåll
aktualiserade emellertid frågan om en begränsning i produktionen. Den
tekniska och ekonomiska utvecklingen hade gjort att "basjordbruket"
inte kunde utgöra normen för rationaliseringspolitiken. Inte heller hade
inkomstmålet nåtts av flertalet lantbrukare. I stället tenderade jordbruks
politiken att allt mer bli en socialpolitik med kontanta stöd128 utöver
gränsskyddet. Denna i längden ohållbara utveckling ledde så
småningom till att 1960 års jordbruksutredning tillsattes.

4.3 1960 års jordbruksutredning och 1967 års beslut

En viktig fråga vid denna tidpunkt var gränsskyddets storlek; dess
anpassning till den internationella marknaden och därmed att finna ett
enkelt och överskådligt system. Redan på 1960-talet hade Sverige nått ett
överskottsläge beträffande jordbruksprodukter som gjorde det
ofrånkomligt att suga upp de kvantiteter den inhemska marknaden inte
kunde ta emot. Detta var ett villkor för att behålla den med gränsskyddet
avsedda prisnivån. Redan då ansågs emellertid att jordbruket skulle bära
kostnaderna för att exportera överskotten. För att hantera
marknadsregleringarna hade en särskild administrativ apparat byggts
upp under Statens jordbruksnämnd. Denna utgjordes av de så kallade
regleringsföreningarna där Svensk Kötthandel representerade
slakteribranschen.

Jordbruksutredningen från 1960 presenterade 1966 sitt huvud
betänkande129 vilket tog upp de jordbrukspolitiska huvudmålen från

128 Här förekom bland annat allmänt mjölkpristillägg, särskilda investeringsanslag för
lagring av jordbruksprodukter samt arealtillägg för innehavare av mindre brukningsenheter.
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1947 års beslut men nu med ett delvis annorlunda innehåll.
Produktionsmålet preciserades denna gång genom att fokus låg på en
minskning av produktionen utan att försörjningsberedskapen
fördenskull äventyrades. Regleringarna kunde inte hantera överskotten
till rimliga kostnader och därför måste en snabb rationalisering
åstadkommas. Behovet aven prisreglering ifrågasattes inte utan
gränsskydd och prisregleringar bedömdes som förutsättningar för ett
rimligt inkomstmål. Den tidigare rationaliseringspolitiken med
"basjordbruket" som utgångspunkt övergavs till förmån för en friare
utveckling där vikten av specialisering och stordrift underströks.
Utredningen ville inte heller binda sig för några fasta normer för
prissättningen för någon längre period. Tanken på långsiktiga ramavtal
avvisades därför.

Den förväntade internationella utvecklingen spelade en viktig roll i så
måtto att förhållandena i den Europeiska Gemenskapen (EG) tillmättes
en större betydelse än läget på världsmarknaderna. Sålunda förordades
att prisstödet till jordbruket tills vidare skulle ske i form aven så kallad
"högprislinje", dvs som gränsskydd med införselavgifter. Av betydelse
var också här det växande intresset från konsumenthåll då de noterade
och tog fasta på det internationella prisläget för livsmedel. En
begränsning av den inhemska jordbruksproduktionen skulle dessutom
vara handelspolitiskt förmånlig.

Det jordbrukspolitiska beslutet 1967130 gick i stort sett på utredningens
förslag. Styrmedlen för politiken var i huvudsak av samma slag som de
från 1947 men med en komplettering av omställningshjälp. Beträffande
prissättningen angavs endast riktlinjer där avvägningen förväntades
beakta inte bara samhällets och jordbrukarnas intressen utan också ta
hänsyn till konsumentintresset (vilket var nytt jämfört med 1947 års
beslut). Ett särskilt beslut togs om prisregleringarna för tiden 1967-1969.
På den administrativa sidan fick lantbruksnämnderna ett utvidgat
mandat och övertog den statligt stödda rådgivningen från hushållnings
sällskapen. Satsningen på lantbruksnämnderna inkluderade deras
ansvar för en intensifierad och samordnad rationaliseringsverksamhet.

Jordbrukspolitiken under 1960-talet kom därmed att domineras av två
betraktelsesätt. Det ena såg näringen från rent företagsmässiga
utgångspunkter. Denna åsiktsinriktning dominerade 1960 års utredning
och präglade både 1965 års jordförvärvslag131 och det jordbrukspolitiska

129 SOU 1966:30 och 31 (liDen framtida jordbrukspolitiken")

130 Prop 1967:95
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beslutet 1967. Genom ytterligare överflyttning av arbetskraft från
jordbruk till industri skulle stora vinster kunna hämtas. De sociala
konskvenserna av dessa beslut kom däremot i skymundan. Lantbrukets
företrädare stod för det andra betraktelsesättet under denna tidsperiod
och kritiserade besluten med delvis välfärdspolitiska motiveringar.
Uppmärksamheten borde enligt lantbrukskooperationen även riktas mot
rationaliseringar i förädlingsleden då dessa var lika värdefulla för
jordbrukets lönsamhet som förbättringar i den egentliga jordbruksdriften.
Detta pekade på en översyn av livsmedelsindustrin och distributions
sidan i syfte att kunna göra helhetsbedömningar och därmed nå en
fördjupad samverkan.

4.4 Slakteribranschens utveckling under efterkrigstiden132

I takt med att självförsörjningsgraden förbättrades efter kriget minskade
de statliga regleringarna successivt och i juni 1949 upphävdes kött
ransoneringen. I enlighet med 1947 års riksdagsbeslut bildades 1950
föreningen Svensk Kötthandel som ett nytt organ för exporten och
importen av köttvaror. Via Slakteriförbundet fick slakteriföreningarna ett
inflytande i Svensk Kötthandel som svarade mot deras andel av slakten.
Mot bakgrund av det ökade konsumentintresset och dess inflytande
under 1950-talet utvecklades charkuterisidan inom lantbruks
kooperationen till att omfatta ungefär en tredjedel av den totala
tillverkningen i landet i slutet av decenniet.

Vid 1960-talets inledning uppvisade slakteribranschen betydande
olikheter mellan föreningarna i fråga om medlemsantal och slaktmängd.
Bedömningen var att möjligheterna till ökade slaktanclelar var små och
att vägen till effektivitetsförbättringar främst kunde ske via samman
slagningar. Slakteriförbundets styrelse tillsatte därför 1962 en kommitte
för regionplanering inom organisationen. Kommittens beräkningar
pekade på att antalet slakterier och charkuterifabriker borde minskas
avsevärt133 i syfte att nå den eftersträvade rationaliseringen. För att
möjliggöra detta ville man reducera antalet föreningar från 22 till 6134.

Fusionsarbetet borde inledas snarast, områdesgränserna fastläggas och

131 Prop 1965:41, Lagen 1965:290

132 Detta samt de kommande avsnitten 4.5 och 4.6 baseras på Johansson & Thullberg (1979)

133 Kommittens betänkande från 1965 gav vid handen att antalet slakterier borde minskas
till mellan 15 och 20 fram till år 1980 (mot de 50 som fanns 1963) och att antalet

charkuterifabriker skulle reduceras till cirka 10 (jämfört med de 35 stycken som fanns 1963).

134 De föreslagna föreningarna utgjordes av Skåne, Småland, Väst-, Öst- och Mellansverige

samt Norrland.
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medlemmarna informeras för att skapa förståelse för förändringarna.

Med hänvisning till kommittens arbete beslöt Slakteriförbundet att ett
regionalt samarbete i fasta former skulle stimuleras och 1967 fastställdes
antalet områden till fem genom att de öst- och mellansvenska regionerna
slogs samman. Regionsamarbetet ledde senare till att ett stort antal
fusioner kom till stånd bland landets slakteriföreningar135. År 1973
återstod 10 affärsdrivande föreningar.

Parallellt med strukturarbetet inom slakteribranschen i slutet av 1960
talet och i början av 1970-talet pågick ett mer omfattande och bransch
gemensamt arbete i föreningsrörelsens så kallade "Planeringsråd". Detta
råd tillsatte 1966 en kommitte för att behandla de gemensamma
problemen på marknadsföringssidan. Bakgrunden var förändringarna i
livsmedelskonsumtionen med fler industriberedda och färdigpackade
varor samt strukturutvecklingen inom livsmedelsbranschen. Huvud
förslaget gick ut på att inrätta centrala marknadsorgan inom varje
bransch med ansvar för all försäljning, reklam och produktutveckling
samt att samordna investeringar. Kvar hos föreningarna skulle finnas
produktionsrådgivning, medlemskontakter, kvalitetskontroll, förädling
samt viss distribution136. Förslaget förordade även rikstäckande
varumärken och sålunda en restriktivitet med lokala sådana. Lantbruks
förbundet beslöt 1969 att varumärkespolitiken skulle beaktas av
branschernas riksorganisationer och Slakteriförbundet tog därför detta
som utgångspunkt vid lanseringen av Scan-märket som gemensam
varubeteckning 1970.

4.5 Jordbrukspolitiken under tidigt 1970-tal

Målsättningarna med 1967 års jordbrukspolitiska beslut syftade främst
till att lantbrukarna skulle bli delaktiga i den allmänna standard
förbättringen och till att produktionen skulle begränsas till vad som

135 Västerbotten och Nedre Norrlands slakteriföreningar gick samman till Norrlands

slakteriförening. ]ämtlandsföreningen gick däremot in i Nedre Norrlands producentförening
(NNP) där även mejerisidan var representerad (NNP blev därmed ett undantag inom den
lantbrukskooperativa rörelsen i så motto att den kom att utgöra en branschblandad förening).
Slakteriföreningarna i Kopparberg, Norrköping, Sörmland, Stockholm, Gotland,
Västmanland, Örebro samt Östergötland beslöt 1970 att bilda Slakteriföreningen Öst (vilken
omdöptes till Farmek 1972). Slutligen bildade föreningarna i Västra Sverige, Värmland,

Skaraborg samt Mellersta Halland år 1972 Scan Väst.

136 Tidigare hade exempelvis slakteriföreningarna haft egna köttbutiker eller bussar men

dessa avvecklades till största delen under mtten av 1960-talet.
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behövdes för att trygga landets livsmedelsbehov. Konsekvensen av den
starka betoningen på rationalisering och minskad produktion blev att
många lantbrukare förlorade tron på framtiden och därmed minskade
sina investeringar. Detta ledde i sin tur till en uppbromsning av
rationaliseringsbefrämjande åtgärder. För slakteribranschens
vidkommande innebar den starkt minskade mjölkproduktionen en
omfattande utslaktning av kor och därmed ett pristryckande
köttöverskott.

Den "nya" inriktningen på jordbrukspolitiken gjorde att ett starkt
missnöje uppstod inom lantbruksleden. Vid ett omfattande
opinionsmöte137 vårvintern 1971 tog LRF avstånd från 1967 års politik
vilket fört jordbruket in i en kris där mjölkproduktionen ansågs särskilt
hårt drabbad. Ökat beroende av importerade förnödenheter hade medfört
att livsmedelsberedskapen sjunkit under den nivå som 1967 ansetts som
lämplig. Lantbruksrörelsen krävde nu ett slut på pris- och inkomst
pressen och klara besked från statsmakterna om den framtida jordbruks
politiken. Omedelbara åtgärder för att förbättra lantbrukarnas
ekonomiska och sociala situation efterfrågades.

Ar 1970 skedde en mängd kraftiga 'prishöjningar vilka fick till följd att ett
allmänt prisstopp infördes under hösten samma år. Detta avvecklades
ett drygt år senare. Prisförhandlingarna 1971 blev därför hårda och drog
ut på tiden. Den uppnådda överenskommelsen gav inkomst
förstärkningar som fördelades över en treårsperiod där rationaliserings
stödet lades om för att begränsa minskningen i mjölkproduktionen.
Avtalet innebar en modifiering av 1967 års riktlinjer och bröt den
nedåtgående trenden i mjölkproduktionen. Av stor betydelse i detta
sammanhang var också ett allt starkare konsumentintresse för livsmedel.
Matpriserna kom att stå i centrum under våren 1972 genom de så kallade
"Skärholmsfruarnas" aktion i form av mjölkbojkott. Protesten riktades ej
mot jordbrukets prisuppgörelse utan kravet var att momsen på mat
skulle slopas. Aktionen gav inget direkt resultat men indirekt fick den en
stor betydelse i den bemärkelsen att den kom att föra upp debatten om en
"hög- eller mellanprislinje" på agendan.

4.6 1972 års jordbruksutredning och 1977 års beslut

Bakgrunden till den nya jordbruksutredning som tillsattes i juni 1972 var
att ett av huvudargumenten mot en lågprislinje138 bortfallit sedan 1967.

137 Det var åtta av LRFs länsförbund i Jönköping, Skaraborg och Östergötland som den 18 mars
1971 sammankallade till "Jönköpings möte".
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Det var ej längre aktuellt att Sverige skulle delta i EGs jordbrukspolitik.
Modifieringar av högprislinjen139 kom också ganska snart till följd av
prisstoppet på mjölk, grädde, ost, kött och fläsk i december 1972.
Konsumenterna subventionerades dels genom att jordbrukets
inkomstförbättringar och kompensationer täcktes med budgetrnedel, dels
genom att den stigande internationella prisnivån inte tilläts slå igenom i
Sverige. Det statsfinansiella läget var vid denna tid relativt gott och
möjliggjorde en snabb ökning av livsmedelssubventionerna så att de i
slutet av 1974 uppgick till 2,1 miljarder kronor på årsbasis.

Uppdraget i 1972 års utredning omfattade framför allt jordbruks
produktionens omfattning, prispolitikens och jordbruksregleringens
utformning, införandet av ett eventuellt investeringsstöd samt
inflationsskyddets utformning. I sitt huvudbetänkande 1977140 pekade
utredningen på att världens livsmedelsförsörjning kommit i ett annat
läge än 1967. Importmöjligheterna bedömdes bli osäkrare än tidigare
vilket ställde krav på ökad produktion och reservlagring. Begreppet
självförsörjningsgrad fick en annan betydelse till följd av ett ökat
beroende av importerarde förnödenheter (handelsgödsel, proteinfoder,
bekämpningsmedel mm). Utredningen föreslog att rationaliserings
politiken skulle fullföljas men med hjälp av stödformer som lade vikt vid
regionalpolitiken. Dessutom förordades ett bibehållande av
"mellanprislinjen" mot konsumenterna, dvs att prisstödet delvis skulle
betalas av skattebetalare och delvis av konsumenter. Detta var första
gången en konsumentmålsättning formulerades på ett klart och tydligt
sätt. Överhuvudtaget fanns det en ny syn i 1972 års utredning vilken
avvek från de värderingar och bedömningar som satte sin prägel på 1967
års beslut. Då ansågs stora delar av jordbruket vara en belastning för
samhällsekonomin och det primära målet blev också att minska
produktionen och att visa en återhållsamhet i prissättningen. Den nya
synen bottnade i stället i insikten att en svensk självförsörjning med
livsmedel krävde ett ökat stöd för det inhemskla jordbruket jämfört med
1967 års tongångar.

138 En "lågprislinje" eller världsmarknadslinje innebär att konsumenten möter ett

världsmarknadspris medan producenten garanteras ett högre inhemskt pris via ett
pristillägg. Denna ersättning till jordbrukarna utöver importprisnivån utgår av statsmedel.

139 Vid en producentprisbaserad "högprislinje" upprätthålls priserna inom landet med hjälp
av gränsskydd och olika marknadsregleringar. Konsumentens pris baseras därför direkt på
producentpriserna med tillägg för efterföljande förädlings- och handelsmarginaler samt

mervärdesskatt.

140 SOU 1977:17 ("Översyn av jordbrukspolitiken")
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Sett i ett lite mer långsiktigt perspektiv kan utredningens förslag, vilka på
alla viktiga punkter följdes i den proposition vilken slutligen antogs i
riksdagen i slutet av 1977141, sägas spegla en omprioritering av de tre
mål som allt sedan 1947 års beslut dominerat de jordbrukspolitiska
riktlinjerna. Beslutet innebar att inkomstmålet åter blev det centrala
(liksom 1947) men också att tyngdpunkten lades vid familjejordbruket
tack vare kopplingen till regionalpolitiken. Även jordförvärvslags
tiftningen kom att ändras till följd av att det enskilda lantbruket dittills
haft svårt att hävda sig när priserna sköt i höjden. Den nya
jordförvärvslagen142 kom 1979 och skärpte kraven på tillstånd vilket
begränsade juridiska personers möjligheter att förvärva lantbruk till
förmån för den fasta befolkningen. Tillsammans återknöt både det
jordbrukspolitiska beslutet och den nya jordförvärvslagstiftningen till
1940-talets jordbrukspolitik. Stödet till jordbruket utvidgades starkt och
en permanent och växande överproduktion grundlades genom
principbeslutet att åkerarealen skulle bibehållas i dåvarande omfattning
och brukas. Under 1970-talet kom därför jordbruksnäringen att uppleva
ett betydande uppsving jämfört med det sena 1960-talets krisperiod.

4.6.1 Förhandlingsordningen mellan staten och jordbrukarna under
1970-talet - en central del av branschlogiken

Som framgått tidigare präglades 1960 års utredning och 1967 års beslut
av de jordbrukspolitiska förhållandena i EG. Prisstödet till jordbruket
kom därför att utformas efter en producentbaserad prislinje (högprislinje)
där priserna inom landet kom att upprätthållas med hjälp av gräns
skydd och marknadsregleringar. Föregående avsnitt visade sedan hur
producentprislinjen modifierades under perioden 1967-72 med vissa
regleringsmedel såsom införselavgifter på importerade produkter och
livsmedelssubventioner. Utredningen 1972 höll kvar vid mellan
prislinjen vilket gav fördelningspolitiska effekter då de lägre matpriserna
till konsumenterna främst ansågs gynna barnfamiljerna.

De tidigare nämnda prisregleringsföreningarna tog då de bildades kring
1950 inledningsvis hand om exporten och importen av respektive
branschs varor. På 1970-talet kom de att handha marknadsreglerande
åtgärder vilka finansierades med interna avgifter och införselavgifter. För
slakteribranschens vidkommande betydde detta att föreningen Svensk
Kötthandel i sin verksamhet hade att följa av regeringen fastställda

141 Prop 1977/78:19

142 Lagen 1979:230
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stadgar och av jordbruksnämnden utfärdade direktiv. Uppgiften bestod i
att reglera exporten av framkomna överskott och därmed också i att
fastställa reglerna för och utbetala exportbidrag, lagringsbidrag mm.

Redan i det jordbrukspolitiska beslutet från 1947 uppdrogs det åt det då
nyinrättade statliga organet Statens jordbruksnämnd att administrera
importregleringen och de regelbundet återkommande förhandlings
omgångar som sl<ulle föregå fastställandet av priser, avgifternas storlek
mm. Den förhandlingsordning som under årens lopp kom att utvecklas
mellan Statens jordbruksnämnd och olika intresseorganisationer
involverade flertalet aktörer i beslutsprocessen. Eftersom denna
förhandlingsordning kom att ligga till grund för jordbruksavtalen och
därmed också i stor utsträckning ytterst påverka de affärsmässiga
förutsättningarna i hela slakteribranschen kan det vara värt att här helt
kort ta upp vissa grundläggande delar.

Förhandlingsordningen innebar inledningsvis att Statens jordbruks
nämnd fick i uppdrag av regeringen att lägga fram förslag till avgifter
och andra parametrar för att grunda en prisnivå. Detta skedde först efter
det att överläggningar med konsumentdelegationen och lantbrukarnas
förhandlingsdelegation ägt rum. Konsumentintresset företräddes
indirekt i konsumentdelegationen av representanter för fackföreningar,
förädlingsindustri med flera vilka hade ett intresse i låga livsmedels
priser. Lantbrukarnas förhandlingsdelegation utsågs av LRF. På basis av
det uppnådda förhandlingsresultatet formulerade jordbruksnämnden ett
förslag vilket låg till grund för regeringens proposition. När riksdagen så
småningom tagit denna proposition var det jordbruksnämnden som
hade i uppgift att verkställa beslutet genom de olika reglerings
föreningarna (se ovan).

Dessa förhandlingar hade med tiden blivit en betydelsefull del av de
statliga regleringssystemen på jordbruksområdet. De regleringar som
omgav näringen innebar i praktiken att de enskilda producenterna hade
att följa utfallet av ett politiskt styrt förhandlingsspel. Lantbrukarnas
förhandlingsdelegation företrädde näringen i dessa uppgörelser. Inom
ramen för jordbruksprisregleringen förekom även överläggningar inför
varje halvårsskifte där ett totalt kompensationsbelopp till jordbruket
fastställdes. Prissättningssystemet som byggde på kompensation för
historiskt kalkylerade kostnader skulle ge inflationsskydd och samtidigt
möjliggöra en följsamhet för jordbrukarnas inkomster av eget arbete och
eget kapital till inkomstutvecklingen för andra befolkningsgrupper.
Kompensationen för inflation kopplades dock även till ett
rationaliseringsåtagande från jordbrukets sida där ett krav på en viss
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effektivitetsutveckling eftersträvades. Prisregleringspriset inom
köttvaruområdet var partipriset på hela och halva slaktade kroppar och
inte producentpriset. Härav följde att även insamlings-, mottagnings
och slaktIedet innefattades i prisstödet till jordbruketl43 .

Ersättningar och priser blev med denna konstruktion"givna" för
producenterna under den aktuella avtalstiden. Med en i praktiken
garanterad avsättning för sin produktion fanns det ingen marknadsrisk
utifrån den enskilde producentens perspektiv. Överskott lagrades eller
exporterades med hjälp av avgifter. Prisrnekanismen som styrmedel för
produktions- och konsumtionsvolym var därmed satt ur spel för en stor
del av primär(råvaru)produktionen av livsmedel i landet. För slakteri
branschens vidkommande som helhet spelade dock storleken på
slaktdjursavgifterna en viss roll som styrmedel även om det utifrån den
enskilde producenten inte hade samma genomslag i detta avseende.

Ett regleringssystem med betydande inslag av statlig och politisk
styrning hade i stället utvecklats och blivit en del av branschens
affärslogik. Denna institutionaliseringsprocess hade av naturliga skäl
också fått återverkningar hos de olika lantbrukskooperativa producent
föreningarnas verksamhet och uppbyggnad. Detta fick i sin tur
konsekvenser för hur den enskilde producenten, dvs lantbrukaren, kom
att agera och uppträda inom ramen för detta systeml44. Vid sidan av
lantbrukarnas formella inflytande via den av LRF utsedda förhandlings
delegationen pågick också ett informellt lobbying-arbete på olika plan
eller som en av de intervjuade i studien uttryckte det:

"Marknaden för Sveriges bönder är egentligen Sveriges Riksdag och dess 349
ledamöter. Det är betydligt effektivare att försöka bearbeta och påverka dem än att gå
via den formella vägen. Det handlar i slutändan om dessa folkvaldas grundläggande
inställning till jordbruksnäringen."

4.7 1980-talet - omprövningar och stora förändringar

4.7.1 Omsvängningen under tidigt 1980-tal

Den svaga ekonomiska utvecklingen i Sverige under slutet av 1970-talet
med snabb kostnadsutveckling medförde försämrad köpkraft hos
konsumenterna och därmed en minskad efterfrågan på livsmedel.

143 SPK 1983:19, s 16-17

144 Jag återkommer närmare till detta i 4.7.2 nedan samt i min beskrivning av de två

studerade företagen i avsnitt 5.1.2 respektive 5.2.3.
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Jordbruksnäringen försökte å sin sida kompensera den dåliga
lönsamheten genom en allt större och effektivare produktion. Följden
blevavsättningsproblem inom landet och ökade kostnader för den
olönsamma exporten. Den jordbrukspolitik som blev följden av 1977 års
beslut fungerade inte längre på det sätt som statsmakterna hade föresatt
sig. I efterhand kan de stora överskotten av främst spannmål och
mjölkprodukter delvis förklaras av teknisl<a framsteg men också av
1970-talets investeringsstimulerande prispolitik. Till detta bidrog
naturligtvis även livsmedelssubventionerna vilka fram till och med 1980
kom att ta allt större budgetmedel i anspråk. Detta år uppgick
subventionerna till cirka 4,2 miljarder kronor145. Därefter minskade de
för att hösten 1983 avskaffas helt beträffande kött och fläsk146.

Den ovan skisserade inte alltför ljusa återföringen av 1977 års politik
utgjorde en betydelsefull utgångspunkt för direktiven till den nya
utredning som tillsattes i början av 1983 och som kom att kallas 1983 års
livsmedelskommitte (LMK 83). Därtill kom en rad nya frågeställningar
som rörde livsmedlens kvalite, livsmedelsindustrins betydelse,
miljökonsekvenser av den ökande användningen av handelsgödsel,
bekämpningsmedel mm. Samtidigt fanns de tidigare och välkända
målen - inkomst, produktion och effektivitet - kvar i direktiven. Av
intresse var dock den nya inriktningen mot hanteringen av
jordbruksprodukterna efter "bondens grind"147, dvs att hela
livsmedelskedjan uppmärksammades liksom livsmedlens kvalite.

I sitt huvudbetänkande148 bröt också LMK 83 det tidigare mönstret av
renodlad jordbrukspolitik med inriktning mot primärproducenternas
problem. Debatten om "avreglering" välkomnades visserligen men
diskuterades inte vidare. Både direktiven och propositionen149

omspände hela livsmedelskedjan fram till konsumenten inklusive
matens pris och kvalite. Propositionen var dock inte lika tydlig och
konkret som direktiven utan de åtgärder som föreslogs på livsmedels
politikens nya områden blev mer allmänt hållna i form av riktlinjer mm.
Huvudmålet med livsmedelspolitiken, dvs att trygga livsmedels
försörjningen, låg kvar och styrmedlen i primärproduktionen föreslogs

145 SPK 1983:19, s 22. Sammantaget uppgick de olika formerna av konsumentstöd på
livsmedelssidan till 5 miljarder kronor under 1980. Detta innebar exempelvis att nötköttet var
subventionerat med 5-6 kronor per kilo (KBS' årsredovisning 1980, s 9).

146 Däremot behölls livsmedelssubventionerna för mjölk fram till och med utgången av 1990.

147 Andersson (1987, s 83)

148 SOV 1984:86 ("]ordbruks- och livsmedelspolitik" )

149 Prop 1984/85:166
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vara oförändrade men anpassade till de nya tankegångarna om en mer
övergripande livsmedelspolitik. Inkomstmålet till producenterna hade
emellertid kompletterats med ett konsumentmål vilket betonade kvalite
och rimliga priser. Dessutom förordades ett starkare konsument
inflytande inom jordbruksprisregleringen.

Direktiven till utredningen syftade alltså längre än vad kommitten
föreslog. Det var dock första gången de nya frågeställningarna togs upp
och presenterades inom jordbrukspolitiken i ett försök att ge en helhets
bild av livsmedelskedjan. Andersson (1987, s 107) konstaterar här att den
politiska miljön inte förefaller ha varit mogen för en rationell hantering
av frågan om en övergripande livsmedelspolitik. Måhända skapade
utredningen en begynnande medvetenhet hos vissa aktörer om vad som
så småningom skulle komma i fråga om en mer genomtänkt livsmedels
politik. Propositionen uppmärksammade emellertid den viktiga roll som
livsmedelssektorn som helhet spelade för svensk samhällsekonomi.
Sektorn sysselsatte nära 100.000 människor i produktionen, förädlingen
och distributionen. Konsumtionen av livsmedel inklusive drycker
uppgick samtidigt till cirka 20 procent av den totala privata konsum
tionen av varor och ljänster. De jordbruksreglerade livsmedlens utgifts
andel i den privata konsumtionen svarade här för ungefär 11 procent150.

Det beslut som riksdagen tog 1985 fastställde för första gången riktlinjer
för en samlad livsmedelspolitik. Beslutet omspände hela livsmedels
kedjan men var som sagt mer allmänt hållet än förarbetena. Ett
övergripande effektivitetskrav ingick liksom att prisstödet precis som
tidigare skulle utgöra det enda medlet. Detta kom till uttryck i form av
rörliga införselavgifter, reglerade priser till producenterna och export
finansiering. Dessutom ingick investeringsstöd, Norrlandsstöd mm.
Riksdagen beslutade också att samhället under en övergångsperiod på
fem år skulle ta ett visst ansvar för överskottsarealens kostnader genom
olika omställningsåtgärder. Huvudansvaret för överskottsproduktionen
och produktionsanpassningen skulle dock jordbruksnäringen själv ta.

150 SOU 1984:86, s 57 ff. De jordbruksreglerade livsmedlen bestod av bröd och
spannmålsprodukter, kött och köttvaror, mejeriprodukter, ägg, matfett och potatis.
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4.7.2 Långtidsutredningen 1987

Jordbrukets överskottsproblem kom under mitten av 1980-talet att bli
akutI51 . Att subventionera överskottsexporten blev ett allt tyngre problem
för producenter, konsumenter och skattebetalare. Långtidsutredningen
1987152 fäste här uppmärksamheten på ett antal paradoxer som
jordbrukspolitiken allt tydligare kom att uppvisa i allmänhetens ögon.
Trots omfattande stödåtgärder till näringen hade resultatet blivit
inhemska priser över världsmarknadens nivå153 samtidigt som
jordbrukarnas realpriser hade fallit i stort sett varje år under efterkrigs
tiden. En annan paradox var att i-länderna producerade dyrbara
livsmedelsöverskott som dumpades på världsmarknaden samtidigt som
u-länderna hade stora hungerproblem. För att minska detta dyrbara
överskott hade producenter fått ersättning för att inte producera. Att
flertalet i-länder i likhet med Sverige hade byggt ut en stödarsenal där
olika regleringar omgav näringen medförde kaotiska förhållanden på
jordbruksmarknaderna under 1980-talet.

Långtidsutredningen konstaterade att huvudproblemet i existerande
regleringssystem var att priset som balansskapande instrument helt eller
delvis hade satts ur spel (s 12). Jordbrukssektorn led av marknads
mässiga anpassningssvårigheter men problemet bottnade även i olika
regleringssystem. De statliga marknadsingreppen i form av gränsskydd
mot utlandet (tullar, variabla införselavgifter och/ eller importkvoter)
utgjorde här huvudkomponenten. För att motverka gränsskyddets
produktionsstimulerande effekter i jordbruket tillgreps produktions
kontrollerande åtgärder av olika slag vilket ånyo visade vad som
upperlbart föreföll vara ett pardoxalt inslag i den dåvarande jordbruks
politiken. Problemet var således förknippat med oförmågan hos politiskt
administrativa lösningar och vad utredningen därför kallade
"politikmisslyckanden"(s 15) där det främsta symtomet avspeglades i att
importskyddet övergått i exportsubventioner. Enligt Hedlund & Lundahl
(1985) hade producenternas kostnadsutveckling allt sedan 1930-talet till
stor del därför frikopplats från den efterfrågebegränsning som funnits
både i Sverige och på den internationella marknaden.

151 Under 1982 uppgick exempelvis överskottsproduktionen för fläsk och nötkött till 23
respektive 15 procent (Slakteriförbundets årsredovisning 1982, s 3).

152 SOU 1987:13, bilaga 13 ("Svenskt jordbruk - framtidsbedömningar, problem och
alternativ" )

153 En nivå som egentligen inte avspeglar produktionskostnaden utan något som är relaterat

till ett överskott.
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Utredningen föreslog kvantitativ importkvotering som huvudalternativ
till dåtidens jordbrukspolitik vilket skulle innebära att svenska
producenter skulle få ensamrätt till en viss andel av den svenska
marknaden. Priset skulle då återupprättas som ett informationsbärande
instrument på marknaden vilket skulle möjliggöra ett avskaffande av
prisregleringen. Dessutom skulle välfärdsvinster uppstå hos
konsumenter och skattebetalare. Nackdelen var att detta rimmade illa
med GATT-reglerna som inte tillät kvantitativa importrestriktioner (trots
att bland andra USA och EG använde importkvoteringar för vissa
produkter).

4.7.3 Den politiska utvecklingen på det internationella
handelsområdet (GATT och OECD), den livsmedelspolitiska
arbetsgruppen (LAG) samt riksdagsbeslutet 1990

Som delvis framgick i föregående avsnitt pågick under 1980-talet en
intensiv internationell jordbrukspolitisk diskussion. Överskotts
problemen var inte unika för Sverige utan orsakade kostnader också för
skattebetalare i många andra länder. Diskussionen föranleddes även av
vikande inkomster för jordbrukarna liksom av de uppkomna miljö
problemen som följd aven hög intensitet i produktionen. Till detta bidrog
dessutom att allt fler handelskonflikter uppstod i världen. Insikten om
var denna utveckling kunde leda till föranledde ministrarna inom
organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organization
for Economic Co-operation and Development, OECD) att 1982 besluta om ett
omfattande undersökningsarbete kring effekterna av ländernas politik
och aven gemensam sänkning av jordbrukssubventionerna. Under
sökningen redovisades vid ett ministermöte 1987 och medförde att
OECDs ministerråd antog riktlinjer för en reformering av medlems
ländernas jordbrukspolitik. Talet om en mer marknadsstyrd produktion
genom en minskning av subventionerna började att göra sig allt mer
gällande och reformeringen gick också i denna rikning. Direkta
inkomststöd förordades framför prisstöd och andra stöd knutna till
produktionen.

Parallellt med detta arbete inom OECD pågick en annan internationell
debatt vilken berörde jordbruket. Det allmänna tull- och handelsavtalet
(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) upprättades år 1947 som
ett led i arbetet med att reorganisera världshandeln efter det andra
världskriget154. Fram till i slutet av 1970-talet genomfördes sju

154 Avtalet undertecknades av USA och 22 andra länder den 30 oktober 1947 och trädde i
kraft den 1 januari 1948. Sverige blev medlem 1950.
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förhandlingsomgångar, så kallade rundor, inom ramen för GATT vilka
resulterade i att handelshinder kunde undanröjas och att betydande
tullsänkningar åstadkoms på flera viktiga varuområdenI55.
Förhandlingsrundorna berörde i mycket liten utsträckning handeln med
jordbruksprodukter och några framgångar på detta område hade dittills
inte uppnåtts. I september 1986 inleddes den åttonde förhandlings
omgången i badorten Punta del Este i Uruguay och i den så kallade
Uruguayrundan hade man för avsikt att inkludera ett flertal nya
områden i avtalet såsom jordbruksprodukter, textilier, tjänster, upphovs
rätt, internationella investeringar mm. Jordbrukssektorn kom där att bli
en av de största och viktigaste men också mest omdebatterade områdena
i förhandlingarna. Vid halvtidsuppgörelsen i GATT-förhandlingarna i
Geneve i april 1989 enades man kring vissa kortsiktiga åtgärder - i form
av provisorisk frysning av de dåvarande stödnivåerna i prisreglerings
ledet - som ett steg i en reform vilken skulle vara framhandlad i slutet av
1990 och då ge avsevärda minskningar av stöd och skydd.

På basis av framstegen i Uruguayrundan och arbetet inom OECD
påbörjades i slutet av 1980-talet ett jordbrukspolitiskt reformarbete i
många länder. I Sverige kom detta reformarbete att främst ta sig uttryck i
en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes i december 1988. Denna
fick i uppgift att dels utvärdera 1985 års livsmedelspolitiska beslut, dels
utforma förslag till en ny livsmedelspolitik från och med 1990 i ljuset av
bland annat GATT-förhandlingarnas resultat. De då förestående
förhandlingarna mellan European Free Trade Association (EFTA, där
Sverige ingick) och EG om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
(European Economic Space, EES) kom också till viss del att spegla det
svenska reformarbetet. En ökad frihandel inom ramen för EG/EFTA
samarbetet som även omfattarde livsmedel kunde komma att gynna
Sverige.

I sitt betänkande156 från oktober 1989 menade den livsmedelspolitiska
arbetsgruppen (LAG) att en genomgripande reform var påkallad och att
detta behov förelåg oavsett vilken väg den internationella utvecklingen
skulle ta. Motivet till en reform var den dåvarande politikens dåliga
måluppfyllelse vilken tog sig uttryck i vissa generella problem såsom
betydande samhällsekonomiska kostnaderI57, en oacceptabel

155 Som jämförelse kan nämnas att 1940 var industriländernas genomsnittstullar för
industrivaror 40 procent för att ett halvsekel senare vara nere i 6 procent (Ds 1989:63, s 45).

156 Ds 1989:63 e/En ny livsmedelspolitik")

157 Enbart den direkta kostnaden för överskottsexporten uppgick under slutet av 1980-talet
till mellan 2 och 3 miljarder kronor årligen vilket motsvarade omkring 10 procent av
jordbrukets samlade intäkter. Till detta kom indirekta kostnader som belastade konsumenter
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miljöbelastning och en avskärming av producenterna från
konsumenternas önskemål. Förslaget till en ny målformulering tog
därför sin utgångspunkt i ett övergripande krav på att livsmedels
politiken skulle harmonisera med de allmänna ekonomiska
målsättningarna om en god hushållning med samhällets totala resurser.
En central aspekt på detta var att lantbruket endast skulle ha ersättning
för efterfrågade varor och tjänster inom ramen för den framtida
livsmedelspolitiken. Samtidigt preciserades i princip också konsument
och miljömålen medan inkomstmålet tonades ned.

Som ett alternativ till det existerande systemet med avsättningsgarantier
föreslog i stället arbetsgruppen att förutsättningarna för näringen
grundligt skulle reformeras. Detta skulle kräva en större omställning av
produktionen på kort sikt men skulle samtidigt möjliggöra etablerandet
av mer långsiktigt hållbara regler. Att inom ramen för ett tills vidare
bevarat gränsskydd etablera mer kommersiella villkor sågs som en viktig
och bättre förberedelse för en kommande internationalisering än att
bibehålla marknadsregleringarna. Arbetsgruppen föreslog mot bakgrund
av detta /Iatt nuvarande system med ett gränsskydd och intern reglering av
priser och produktion ersätts med ett gränsskydd utan interna marknads
regleringar. Detta gränsskydd kompletteras med riktade, offentligt finansierade
åtgärder i syfte att tillgodose beredskapskraven, värna om värdefulla inslag i
odlingslandskapet och forstärka regionalpolitiken. Denna generella politik
föreslås kompletteras under en övergångsperiod med en kombination av
temporärt inkomststöd, avvecklingsstöd och ett särskilt stöd till skuldsatta
brukare" (s 251).

Tanken var att den nya politiken skulle vara fullt utbyggd budgetåret
1994/95. Det åsyftade målet om betydande successiva minskningar av
jordbruksstöd och skyddsåtgärder var tänkt att ske i den takt som en
kommande GATT-överenskommelse angav. Nära till hands i GATT
sammanhang låg iden om en omvandling av gränsskyddet och andra
handelshinder i riktning mot ett ökat inslag av tullar. Arbetsgruppen
menade att den totala skyddsnivån och detaljerna i utformningen av
gränsskyddet skulle bli avhängiga av den internationella utvecklingen.

Som en del i tanken bakom avregleringen inom jordbruksområdet
underströk arbetsgruppen att oavsett utformningen av gränsskyddet så
skulle införselavgifter eller tullar jämställas med allmänna budgetmedel
och därför inte vara reserverade för speciella ändamål inom jordbruks-

och skattebetalare genom att livsmedlen på grund av den förda politiken blev dyrare (Prop
1989/90:146, s 36).
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och livsmedelssektorn. Här avvek den föreslagna politiken på ett tydligt
sätt från det existerande systemet där införselavgifterna dittills hade
finansierat exportbidrag, lagringsbidrag, Norrlandsstöd mm15B• Lagen
om prisreglering på jordbrukets område159 skulle därmed upphävas och
ersättas med en lag om avgifter vid införsel av jordbruksprodukter.

Konkret innebar LAGs arbete och förslag om avreglering att reglerings
föreningarnas - i detta fall Svensk Kötthandels - uppgift som kanal och
administratör av budgetmedel och införselavgiftsmedel till primär
föreningarna inte längre skulle bli aktuell. Motivet för en bransch
samverkan inom ramen för en ekonomisk förening var tänkt att upphöra.
I stället syftade reformarbetet till en fri konkurrens inom ramen för
gränsskyddet. Ett särskilt uppdrag gavs att följa utvecklingen under
övergången till ett internt avreglerat system. Här sammanföll LAGs
förslag i tiden med tillsättandet av den så kallade konkurrenskommitten
vilken hade att utreda hur konkurrenspolitiken kunde förstärkas
ytterligare160. Den centrala frågan om gränsskyddets höjd avsågs
emellertid att göras avhängig av utvecklingen i konkurrenshänseende på
den interna marknaden.

Den faktiska innebörden av LAGs ideer och de långsiktiga konse
kvenserna för branschen kan inte överskattas. Det handlade om
fundamentalt förändrade verksamhetsbetingelser och ett helt nytt
tänkesätt inom jordbruksområdet vilket skulle göra grundläggande
föreställningar om branschens sätt att fungera föråldrade. Dittills hade
gränsskydd och de statliga regleringarna garanterat avsättningen för
producerade varor inom stora delar av jordbruksnäringen. Garantin
fanns visserligen formellt endast inom spannmåls- och oljeväxt
regleringen men i praktiken garanterades också avsättningen för övriga
produkter genom regleringsföreningarnas rätt att med offentliga medel
finansiera marknadsreglerande åtgärder. I varierande utsträckning
påverkade dessa avgifter det faktiska priset för producenterna.

För den enskilde producenten innebar emellertid regleringen i praktiken
en avsättningsgaranti för produktionen till ett pris som inte påverkades
av hans eller hennes egen produktion161 . Med andra ord mötte

158 Jämför avsnitt 4.6.1 ovan

159 Lagen 1967:340

160 Utredningens arbete (SOU 1990:25) utmynnade i en, som det senare skulle visa sig,
tillfällig lag om förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet (Prop 1990/91:147, Lagen
1991:921) vilken trädde i kraft den 1 juli 1991 och så småningom i en helt ny
konkurrenslagstiftning (Prop 1992/93:56, Lagen 1993:20) vilken trädde i kraft den 1 juli 1993.

161 Ds 1989:63, s 76
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producenten ett pris som i mycket liten utsträckning var relaterat till
efterfrågan hos de slutliga konsumenterna. Utformningen av jordbruks
stödet innebar att varje enskild producent uppmuntrades att öka
produktionen i syfte att öka sina inkomster. Som nämnts tidigare hade
slaktdjursavgifternas storlek till viss del en lönsamhetsreglerande
funktion gentemot slakteribranschen som helhet och därmed indirekt
också för den enskilde producenten men i praktiken mötte denne
producent ett givet pris. Samtidigt betydde detta att kostnaderna för att
göra sig av med överskottet ökade för hela samhället.

Följden av regleringssystemen hade därför blivit en produktions- och
volymorientering i köttbranschen där prisbildning och produktion i stor
utsträckning hade styrts via politiska och administrativa åtgärder. De
priser som skyddades fastställdes av regeringen efter att riksdagen
beslutat om kompensation till jordbruket. Förslagen om kompensation
hade i sin tur lämnats av jordbruksnämnden efter överläggningar med
representanter för producenter och konsumenter. Producenterna hade att
reagera på signaler från regleringssystemet medan konsumenternas
önskemål hade svårt att nå fram. Uppmärksamheten kom att riktas mot
jordbruksavtalen och prisöverenskommelserna och inte mot vad
konsumenterna efterfrågade då det egentligen inte fanns något
organiserat konsumentintresse. Detta kan delvis förklaras av att
Konsumentföreningen (KF) släppte konsumentpolitiken till stat och
kommun under 1940-talet. Staten inrättade sedan konsument
delegationen men där satt företrädare för fackföreningsrörelsen (LO, TCO
med flera) och på så sätt blockerades konsumentintresset.

Med detta som bakgrund skulle den reform som här föreslogs enligt LAG
därför kräva en betydande anpassning till en avreglerad marknad där
inhemsk konkurrens var att vänta. Anpassningen gällde inte bara själva
produktionen utan också av jordbrukarna i deras företagarroll enligt
departementschefen162. I sitt särskilda yttrande poängterade ledamoten i
LAG Karl-Erik Olsson163 att "det kommande jordbrukspolitiska beslutet
kommer att innebära den största omvälvningen av näringen sedan 1930-talet"
(s 302).

Remissinstanserna var i allmänhet positivt inställda till det presenterade
förslaget. Däremot fanns det delade uppfattningar om hur snabbt och
hur drastiskt omställningen skulle ske. En viss kritik kunde dock noteras
från LRF som menade att LAG inte hade gjort någon konsekvensanalys

162 Jordbruksminister Mats Hellström

163 Centerpartist som sedan blev jordbruksminister i den borgerliga regeringen 1991-94
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av sina förslag och att detta gjorde beslutsunderlaget bristfälligt i flera
avseenden. Trots denna invändning innebar det livsmedelspolitiska
beslutet164 som togs i juni 1990 att riksdagen i stort sett gick på LAGs
förslag. Syftet med beslutet var alltså att genom avreglering och
marknadsanpassning uppnå balans i livsmedelsproduktionen så att
branschen kunde erhålla villkor vilka bättre motsvarade de som gällde
för övriga näringsgrenar i landet. Prisstödets roll tonades ned samtidigt
som direkta medel för att uppnå målen angående miljö, landskapsvård,
regional fördelning och beredskap. förstärktes. Beslutet innebar att
flertalet interna regleringar skulle avskaffas den 1 juli 1991. Gräns
skyddet behölls och gjordes avhängigt en eventuell överenskommelse
inom GATT. Denna koppling kom också att gälla i fråga om export
finansieringen där ett temporärt stöd infördes vad gällde kött under
budgetåren 1991/92 och 1992/93. Finansieringen skulle här ske med
budgetmedel och inte såsom tidigare via de slaktdjursavgifter som tagits
ut på produktionen. Det livsmedelspolitiska beslutet beräknades totalt
kosta nära 14 miljarder kronor under den femårsperiod omställningen
var tänkt att pågå.

4.8 Slakteribranschen i Sverige vid 1980-talets slut

Vanligen delas köttmarknaden upp i tre delmarknader utifrån graden av
förädling hos köttet; slakt-, stycknings- och charkuterimarknaclen.
Schematiskt kan förädlingskedjan beskrivas i form av ett flödesschema
enligt figur 4.1 nedan.

164 Prop 1989/90:146
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Uppfödning av slaktdjur
(=primärproduktion)
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Figur 4.1 Schematisk bild av jörädlingskedjan hos kött
(Källa: SPK 1983:19, s 4)
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Denna studie koncentreras till uppfödning och slaktIedet, något som i
branschen brukar benämnas primärproduktion. Det finns starka
bindningar mellan råvaruleverantörer och livsmedelsindustrin i form av
lantbrukarnas ägande i ekonomiska föreningar. Studien omfattar de
svenska lantbrukskooperativt ägda slakteriföreningarna och med ett
speciellt fokus på utvecklingen i södra Sverige. Då slakteriföreningarna
är mer eller mindre vertikalt integrerade med egen (eller via dotterbolag)
styckning och charkproduktion kommer även dessa senare led i
förädlingskedjan att beröras. De följande uppgifterna hänför sig till år
1989 om inget annat anges och är hämtade från framför allt
Slakteriförbundets årsredovisning.

Vad gäller slaktIedet dominerade de lantbrukarägda slakteri
föreningarna med en marknadsandel på 79 procent. De nio slakteri
föreningarna - vilka hade sinsemellan olika geografiska upptagnings
eller tillförselområden - ägdes av drygt 83.000 lantbrukare som föder
upp djur till slakt. Som ägare och medlem är de garanterade
avsättningen för sina djur då föreningarna har mottagningsplikt. Detta
har varit ett starkt argument för" att vara medlem i de producent
kooperativa slakteriföreningarna eftersom mottagningsplikten ger
trygghet för leverantören av de levande djuren. Förutom erhållet
avräkningspris på levererad kvantitet kan medlemmen även tillgodogöra
sig andra delar av "medlemsnyttan" - såsom rådgivning, utbildning,
livdjursförmedling och annan producenttjänst - vilka bidrar till
medlemmens slutliga produktionsekonomi165.

Vid en jämförelse med privata slakterier ska alltså hänsyn tas till hur
medlemsnyttan kommer medlemmen tillgodo såväl direkt som på sikt.
Det finns med andra ord ett tydligt samband mellan föreningens och
producentens ekonomi. Mer konkret ombesörjer föreningen intransport
och slakt och efter det erhåller leverantörerna likvid i form av ett
avräkningspris. Storleken på detta beror - vid sidan av de statliga
jordbruksavtalen med dess prisuppgörelser - på framför allt effektivitet i
slaktIedet, dvs produktivitet, och i vilken utsträckning verksamheten
inom vidareförädlingen av köttråvaran kan bidra till föreningens
totalekonomi (jämför nedan).

De nio föreningarna är ekonomiskt och juridiskt fristående och äger
genom insatser tillsammans Slakteriförbundet. Förbundet och de
regionala föreningarna är ekonomiska föreningar. Scangruppen med
Slakteriförbundet och de nio föreningarna var omsättningsmässigt

165 Jämför diskussionen om "medlemsnytta" i avsnitt 5.3.4
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Sveriges största livsmedelsgrupp och ledande på marknaden för styckat
kött och förädlade köttprodukter. Totalt omsatte gruppen 15,7 miljarder
kronor och hade omkring 10.500 anställda. Som jämförelse hade slakteri
och charkindustrin i hela landet cirka 16.000 anställda166.

Genom den federativa uppbyggnaden av Scan-gruppen är Slakteri
förbundet föreningarnas riksorganisation och har till uppgift att ta
tillvara och bevaka sina ägares - dvs föreningarnas och de enskilda
leverantörernas / djuruppfödarnas - intressen. Förbundet marknadsförde
Scanföretagens produkter internationellt och var landets ledande
exportör. En egen omfattande affärsverksamhet fanns dessutom på
förädlingssidan (se nedan). Slakteriförbundet arbetade med gemensam
produktutveckling och sålde administrativa tjänster till föreningar och
dotterbolag. Inom ramen för regleringsystemet hade förbundet en central
funktion som marknadsreglerare genom sin handel med över- och
underskott av slaktkroppar och styckade produkter hos föreningarna.
Slakteriföreningarna hade sinsemellan ett omfattande samarbete genom
och med Slakteriförbundet. Detta skedde företrädesvis genom samägda
bolag inom områden såsom avel och olika förädlingsverksamheter.

Vid sidan av de lantbrukarägda slakteriföreningarna fanns privata,
investorägda slakterier med motsvarande verksamhet. Till skillnad från
de producentkooperativa föreningarna var de investorägda slakterierna
sällan vertikalt integrerade. De hade dessutom ingen mottagningsplikt
och kunde därmed agera mer självständigt på marknaden för slaktdjur.
Däremot måste leverantörer till såväl de investorägda som de producent
kooperativa slakterierna betala slaktdjursavgifter för den levererade
kvantiteten för att täcka delar av branschens gemensamma kostnader för
överskottsproduktion. Detta ansvar delades med staten som bidrog
genom införselavgifter, exportbidrag, lagringsstöd mm. Avgifterna
hänför sig således till de regleringssystem som diskuterades ovan i
avsnittt 4.6.1.

Efter slakt vidtar styckning av köttet. Här uppgick Scanföretagens
marknadsandel till 32 procent. Dessutom skedde en avsevärd styckning i
ett av Slakteriförbundets dotterbolag (Samfod) vilket tillsammans gjorde
att marknadsandelen uppgick till 45 procent. Samfod köpte slaktkroppar
(helfall) för egen styckning eller lade ut det på kontrakt till någon av
föreningarna. Genom sin dominerande ställning i slaktIedet var de
lantbrukskooperativa slakteriföreningarna viktiga leverantörer till sina
konkurrenter i styckningsledet. Omkring 200 privata företag svararde för

166 SOU 1994:119, s 126
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cirka 45 procent av styckningen. Bland de största styckningsföretagen i
landet märktes SLP Styckning, Meat Master, Lords Livsmedel,
Köttcentralen i Helsingborg med flera. Samtliga dessa företag hade en
omsättning motsvarande marknadsandelar på 1-2 procent167. De privata
företagen hade under 1980-talet tagit marknadsandelar från lantbruks
kooperationen. Slutligen svarade konsumentkooperationen för cirka 6
procent av marknaden för styckat kött, framför allt genom KF-ägda
Gomanprodukter. Till detta kom en mindre import motsvarande ungefär
5 procent av tillförseln till marknaden.

Nästa led i förädlingskedjan gällde framställning av färdigmat och olika
former av charkuterier. Styckningsföretagen sålde här en viss del av sin
produktion till vidareförädling medan vissa styckningsprodukter direkt
såldes vidare till storhushåll, butiker och dagligvarugrossister (jämför
figur 4.1). Styckningsledet uppträdde således både som leverantör av
färdiga varor och som leverantör till senare led i produktionskedjan.
Inom lantbrukskooperationen skedde charkuteritillverkning både i de
enskilda föreningarnas regi och hos Slakteriförbundet genom dess
dotterbolag (bland andra Scan Dukat). På charkuterisidan var inte
Scangruppen lika dominerande med sina 31 procent i marknadsandel.
Bland konkurrenterna återfanns KF (20 procent) och drygt 200 privata
företag vilka tillsammans hade cirka 45 procent av marknaden. Bland de
större privata charkföretagen märktes Sardus (8 procent) och Provendor
(7 procent). Många charkföretag var små och producerade enbart för en
lokal marknad. Importen svarade för ungefär 6 procent av marknaden.

Djupfrysta produkter var en annan stor produktgrupp på förädlings
sidan hos Scangruppen. Dels skedde tillverkning direkt till konsument,
dels till storhushåll. Här hade de nio föreningarna en betydande
verksamhet liksom Slakteriförbundet genom dess olika dotterbolag.
Marknadsandelen uppgick till 45 procent. Övriga aktörer på denna
marknad utgjordes av KF, Provendor, Findus, Dafgård med flera.

Mot bakgrund av det tidigare beskrivna regleringssystemet hade
branschen kommit att känneteckans aven mycket särpräglad affärslogik.
För slaktIedet i förädlingskedjan kom avräkningspriset till leverantören
att huvudsakligen fastställas mot bakgrund av de jordbrukspolitiska
uppgörelserna. Något förenklat handlade det i föreningen om att
maximera den interna effektiviten i detta produktionsled. Med andra ord
satsades det åtskilligt på att öka produktiviteten genom stora volynler för
att fördela de fasta kostnaderna. En rationell produktion förutsatte därför
stora anläggningra med en hög beläggning. Att de nio slakteri-

167 SPK 1991:1, s 62 ff
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föreningarna kunde betala olika mycket i avräkningspris för samma
levererade kvantitet hade inte bara sin förklaring i skillnader i
effektivitetshänseende utan också i att de senare leden av förädlings
kedjan i varierande grad kunde generera medel tillbaks till ägarna, som i
detta fall utgjordes av leverantörerna. För detta senare led i livsmedels
kedjan blev den externa effektiviteten och marknadsorienteringen av
större betydelse då det fanns påtaglig konkurrens och en mer
differentierad efterfrågan på markrtaden (jämför ovan).

Den producentkooperativa verksamhetsformen implicerade att
eventuellt driftsöverskott - efter erforderliga investeringar - skulle gå
tillbaks till ägarna. Den producentkooperativa grundiden - att tillvarata
medlemmarna ekonomiska intressen - innebar därför att föreningen
skulle betala så bra som möjligt till sina leverantörer Med tanke på hur
politiskt styrt primärledet av branschen var blev det följdaktligen
rationellt att också integrera mot senare led i förädlingskedjan där det
fanns ekonomisk potential i form av marginaler till grossister och
detaljister. Här uppstod av naturliga en målkonflikt mellan de
ägare / leverantörer som på kortare sikt ville maximera återbetalningarna
och de som ville investera eventuella överskott inför framtiden. Den
kooperativa grundtanken med dess demokratiska ideal garanterade här
lika inflytande oberoende av hur stor den levererade kvantiteten var.
Ägarnas multirationella målbild med i vissa fall motstridiga intressen
låg därför inbyggd i denna företagsform (jämför Normark, 1994). Jag
återkommer till det producentkooperativa företagets komplexa och
sammansatta intressentbild i mina beskrivningar av de studerade
företagen168• Där tas även relationen mellan ägare / leverantör / medlem
och förening upp mer ingående.

4.9 Sammanfattning och reflektioner

Att förklara jordbrukssektorns utveckling under de senaste sex
decennierna inbegriper otvetydigt ett historiskt perspektiv. Det som har
utmärkt sektorn är de omfattande offentliga ingreppen i prisbildning och
produktion på viktiga produktområden. Viktiga element i denna politik
går så långt tillbaka som till den senare delen av 18DD-talet. Exempelvis
införde Sverige spannmålstullar redan 1888 och kring sekelskiftet
inskränktes tillstånden att förvärva jordbruksfastigheter genom den så
kallade bolagsförbudslagen169. Näringens omfattning och inriktning

168 Avsnitt 5.1.2 respektive 5.2.3

169 Ds 1989:63, s 9
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hänger nära samman med den jordbrukspolitik vars källa man kan hitta
i den svåra krissituation som sektorn var utsatt för under åren kring
1930. Vid regleringarnas tillkomst på 1930-talet sysselsatte jordbruket
cirka 30 procent av den förvärvsarbetande befolkningen och var landets
viktigaste näring. Mer än halva befolkningen var bosatt i glesbebyggelse.
Det låg således i samhällets och allas intresse att näringen utvecklade sig
väl och kunde försörja landet. Att jordbruket utgjorde landets moder
näring innebar också att jordbrukspolitiken på 1930- och 1940-talet var
en stor allmänpolitisk fråga.

Här kan troligen spåras en viktig förklaring till den logik med vilken
branschen kom att utvecklas under de kommande åren via ett utbyggt
gränsskydd, marknadregleringar samt återkommande prisuppgörelser
med statsmakterna. För producenterna blev det snarare frågan om
kompensationer för ökade kostnader där efterfrågesidan för produkterna
inte aktualiserades. Som jämförelse i sammanhanget kan nämnas att vid
1980-talets slut arbetade knappt 3 procent heltid och försörjde sig på
jordbruk. Sektorns andel av bruttonationalprodukten har sjunkit till 1,6
procent170. Att denna sektor fortfarande har ett så betydande politiskt
inflytande med ett eget departement kan förefalla märkligt men kan
troligen till stor del förklaras med den ovan beskrivna historiska
bakgrunden i vilken också förståelsen för näringens - i förhållande till
andra branscher i Sverige - särpräglade affärslogik står att finna.

Den lösning på jordbrukskrisen som valdes under 1930-talet var att på
institutionell väg säkra avsättningen. Regleringarna och ingreppen på
marknaden tog sig olika uttryck och uppfattas enligt vissa (Hedlund &
Lundahl, 1985) som ad hoc-betonande brandkårsutryckningar allt
eftersom de olika produkterna drabbades av krisen på den inter
nationella marknaden. Hedlund & Lundahl (ibid) menar vidare att den
enda systematik som kan observeras under perioden är att producent
intressena genomgående sattes i första rummet. Ytterst var dessa
förändringar socialpolitiskt motiverade och betydde sammantaget att
avsättningssidan blev mindre problematisk. Till följd av det stora
prisfallet i början av 1930-talet var jordbruket i finansiell kris och
inkomstryggheten kunde genom statsmakternas ingripande säkras. I
detta avseende och i det korta perspektivet kan politiken sägas ha varit
framgångsrik. Som tidigare framgick i avsnitt 4.1 så uppnåddes också en
stabilisering av priserna. Till detta kom krigsårens erfarenheter där
försörjningsaspekter och livsmedelsberedskap blev centrala områden för
den förda jordbrukspolitiken. Detta låg även till grund för 1942 års
jordbruksutredning och manifesterades i beslutet från 1947.

170 Ds 1989:63, s 12. Uppgiften avser år 1987.
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Emellertid kom regleringssystemen att leva kvar och efterhand kom de
att tas mer eller mindre för givna. De återkommande prisöverläggning
arnas resultat gav en viss planeringshorisont för den enskilde
producenten. Med undantag av målet att för konsumenterna trygga en
inhemsk livsmedelsförsörjning såg det jordbrukspolitiska systemet länge
livsmedelssektorn nästan enbart ur primärproducenternas synvinkel.
Detta avspeglas också i att inkomstmålet länge var det dominerande i
prisförhandlingar och riksdagsbeslut. Producenterna kom att bestämma
vad som skulle produceras och därmed vad som skulle konsumeras. Det
fanns ingen egentlig ambition att anpassa den svenska produktionen till
förändrade betingelser på världsmarknaden utan i stället sökte man på
olika sätt skydda de egna producenterna.

Den starka produktionsorienteringen inom jordbruket avtog visserligen
något under slutet av 1960-talet. Riksdagsbeslutet 1967 utgjorde ett
undantag i utvecklingsmönstret och kan delvis förklaras av ett
framväxande konsumentintresse. Detta intresse blev mer framträdande
under 1970-talet där hälsa och sundhet, "gröna vågen", matkvalite mm
kom upp på agendan för debatt. Denna utveckling gynnade lantbruket
vilket manifesterades i riksdagsbeslutet 1977. Sammanfattningsvis så
bestod regleringarna av det svenska jordbruket fram till 1990 av i
grunden två element; gränsskyddet och den interna marknads
regleringen. För de prisreglerade varorna var den svenske jordbrukaren
garanterad avsättning för allt som producerades till ett på förhand
framförhandlat pris. Eventuellt överskott avsattes på världsmarknaden
med hjälp av exportstöd. Exportstödet finasierades av näringen,
konsumenterna och av skattemedel171 .

Sett i ett längre perspektiv har det enligt Hedlund & Lundahl (ibid)
funnits två parallella utvecklingslinjer inom jordbrukspolitiken sedan
första världskriget då beredskapsmålet först kom att formuleras eller då
behovet kom att aktualiseras. Dessa utvecklingslinjer gällde dels
striderna kring hur kostnaderna skulle fördelas mellan producenter och
konsumenter, dels den politik som skulle inriktas på att anpassa
produktionen till livsmedelsförsörjningens krav. Fördelningen av dessa
"extra" kostnader har därför stått i centrum. Så länge landets ekonomi
utvecklade sig väl med en tillräcklig tillväxt kunde staten ta en allt större
del av dessa kostnader via budgetmedel. Livsmedelssubventionernas
snabba ökning under 1970-talet talar här sitt tydliga språk. Faktum är att
trots detta steg livsmedelspriserna snabbare än konsumentprisindex
under både 1970-talet och 1980-talet172•

171 Jämför SOU 1995:117, s 66-67 ("Jordbruk och konkurrens")
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Kombinationen av allt större kostnader för jordbrukets överskotts
produktion och den sämre ekonomiska utvecklingen både i Sverige och i
utlandet ledde under 1980-talet till ett ifrågasättande av det existerande
jordbrukspolitiska systemet. Nya inslag i debatten gjorde sig gällande
där helhetstänkandet kring livsmedelskedjan var ett exempel. Driv
kraften att avreglera var dock inte tillräckligt stark utan prisregleringarna
i primärledet behölls i 1985 års beslut. Detta kan ses som uttryck för det
problemformulerings-privilegium vilket med tiden kom att utvecklas i
branschen. Det har enligt von Ehrenheim (1984, refererad i Andersson,
1987, s 122 ff) växt fram en gemensam problemuppfattning i jordbruks
sektorns styrning vilket har motverkat förändringar. Det har ständigt
handlat om de tre etablerade huvudmålen i en given problemlösnings
modell via prisregleringar och andra styrmedel. Departementschefen
konstaterade också i propositionen att korrigeringar av och
anpassningar i livsmedelspolitiken sedan 1930-talet medfört att
jordbruksprisregleringen byggts ut till ett svåröverskådligt och
ogenomträngligt regelverk173. Från jordbrukets håll hävdades under
1970-talet och i början av 1980-talet att det i Sverige var orealistiskt att
ensidigt och som enda land avreglera branschen då det skulle uppstå
uppenbara obalanser i jämförelse med förhållandena i framför allt EG.

Det var först under 1980-talets senare del som jordbruket verkligen kom i
rampljuset och det skedde då delvis i ljuset av uppmärksamheten i
GATT-förhandlingar och i den internationella debatten om miljö
konsekvenserna aven allt intensivare produktion mm. Utgångspunkten i
den livsmedelspolitiska arbetsgruppens (LAG) arbete skilde sig på flera
avgörande sätt från den tidigare utvecklingen. Den nya livsmedels
politiken innebar att produktionen i princip skulle vara LInderkastad
samma villkor som andra näringar. Producenterna skulle enbart ersättas
för efterfrågade varor och ~änster. Den reform som LAG föreslog skulle
också ses i ett större sammanhang där svens~ ekonomis överhettning i
slutet av 1980-talet varken ledde till tillväxt eller produktivitetsökningar.
Reformen var ett sätt att hålla nere statens kostnader och minska
inflationen. En parallell utveckling hade ägt rum på textil- och
konfektionsområdet där beslut tagits om avreglering. Överhuvudtaget
låg avregleringstänkandet på sätt och vis inbyggt i den mentalitet som
dominerade företagssamheten vid denna tidpunkt. Så hade finans
marknaderna avreglerats några år tidigare vilket ökade effektiviteten och
konkurrensen174• För övrigt tillsattes en särskild konkurrenskommitte i

172 Prop 1989/90:146, s 31

173 Prop 1989/90:146, s 25-26

177



Kap 4: Slakteri och kött - en historisk branschöversikt

februari 1989 (se fotnot 160). Reformen skulle på sikt leda till en förstärkt
konkurrens på livsmedelsområdet och i slutändan också något lägre
matpriser.

För den enskilda slakteriföreningen skulle konsekvenserna av den
föreslagna reformen bli att den etablerade branschlogiken i många
avseenden kollapsade. I och med ett beslut i linje med den förslagna
reformen skulle den teoretiskt obegränsade avsättningsmöjligheten via
kollektivexportfinansiering försvinna. Den starka produktions
orientering och det volymtänkande som till stor del präglade branschen
skulle bli förlegat. Förutsättningarna för en permanent och olönsam
överproduktion skulle försvinna och i stället skulle priser och utbud
styras av konsumenternas efterfrågan på en marknad. Utan en intern
marknadsreglering förväntades den lägsta prisnivån på den inhemska
marknaden att bestämmas av det värde som produkten hade på
världsmarknaden medan den högsta prisnivån skulle bestämmas av
gränsskyddet. Hur denna inhemska marknad de facto skulle komma att
gestaltas fanns det ingen som kunde ge några entydiga svar på.

Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen förväntade större svängningar i
pris och bedömde att kontraktsteckning175 skulle bli den dominerande
metoden att skapa större säkerhet beträffande inkomststabiliteten.
Tryggheten i verksanmeten - där "marknaden" garanterade avsättning
för den producerade volymen till ett givet pris - skulle under alla
omständigheter komma att ersättas aven situation och en period
präglad av stor osäkerhet kring framför allt den framtida marknads
bilden. Till detta bidrog också att en framtida koppling mellan EG och
utvecklingen av svensk jordbrukspolitik föreföll trolig. Utvecklingen
pekade här på en ökad internationell konkurrens på livsmedelsområdet
och att man framför allt i Sydsverige hade att räkna med danska aktörer
på marknaden i framtiden.

Även på det organisatoriska området föreföll reformen få långtgående
konsekvenser. Samtliga slakteriföreningar hade dittills haft Sveriges
Slakteriförbund som centralorgan för att ta emot och försälja
föreningarnas överskott. Denna ordning var historiskt betingad och
hängde samman med de regleringar som infördes på jordbruksområdet i
samband med Slakteriförbundets bildande 1933176. Överhuvudtaget

174 Finans- och bankkrisen hade ännu ej aktualiserats sommaren 1990

175 Kontraktsteckning innebär att producenten genom kontrakt med sin förening förbinder sig

att leverera en viss kvanittet vid en viss tidpunkt. Detta skulle kunna uttryckas som en

terminsaffär i levande råvara (slaktdjur).

176 Jämför beskrivningen i avsnitt 4.1 ovan
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hade den producentkooperativa samverkan kommit att bli en mer eller
mindre integrerad del av regleringssystemet på jordbruksområdet. På
slaktsidan hade exempelvis kooperationen en marknadsandel på cirka
BO procent i slaktIedet. Förbundets roll som koordinator av föreningarnas
överskott skulle med all sannolikhet komma att påverkas aven
kommande avreglerad marknad utan garantier för export av överskott.
Under 19BO-talet hade dock förbundet fått en delvis förändrad roll då det
överskott som föreningarna styckade på kontrakt för förbundets räkning
kom att styras utifrån en mer kommersiell marknadssituation. Ett av de
centralare motiven för organisering av verksamheter i en federation
(Swartz, 1994) var kanske ändå inte lika uppenbart längre och strukturen
i branschen kunde därför komma att genomgå betydande förändringar.
Under alla omständigheter skulle Slakteriförbundet få en förändrad roll
och måhända också en annan funktion som en följd av avregleringen.

Sammantaget fanns det därför många faktorer som rymde ett stort inslag
av osäkerhet. Fundamentala villkor för verksamheten skulle komma att
omprövas i grunden. Att denna omställningsprocess skulle medföra
omfattande förändringar i branschen både vad gäller produktionsvillkor
och tänkesätt var man därför på det klara med. Frågan var i stället hur
denna förändringsprocess skulle hanteras i de berörda organisationerna
och vad det nya framtida läget skulle innebära i termer av konkurrens
bild och därmed krav på den egna organisationen.
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KapitelS

FALLEN SKANEK OCH KBS

Jag väljer att beskriva de två studerade slakteriföreningarnas framväxt
och utveckling fram till 1960-taleti separata avsnitt. Därefter beskrivs
deras utveckling parallellt. Framställningen i kapitlet slutar i de
strategiska förändringar och processer som kulminerade i en fusion
under 1990.

5.1 Slakteriföreningen Skanek

5.1.1 Bakgrund och utveckling fram till mitten av 1960-talet177

Den historiska branschöversikten i föregående kapitel gav vid handen att
det under detta sekels två första årtionden bildades ett flertal andels
slakterier i landet. Till en början sysslade dessa nästan uteslutande med
svinslakt. I Skåne blev denna verksamhet mycket utbredd tack vare
inriktningen på baconexport och i slutet av 1920-talet fanns ett tiotal
föreningar vilka samordnade sin verksamhet i "Föreningen av Svenska
Andelsslakterier" (FASA)178 . Efterhand blev det även angeläget att
organisera boskapsslakten och 1932 bildades Lantmännens Kreaturs
försäljningsförening, vanligen benämnd "Koföreningen". Till denna
anslöt sig jordbrukare i södra och västra Skåne. Då jordbruket hamnade i
svårigheter i början av 1930-talet ombildades föreningen FASA 1933
varvid även "Koföreningen" anslöts och antog namnet "Föreningen
Skånska Andelsslakterier u.p.a." (FSA). Därmed hade föregångaren till
dagens Skanek bildats179.

177 Avsnittet baseras huvudsakligen på Skaneks 50-årsjubileumsskrift "Kort historik"

(1984).

178 I kartellen ingick alla skånska andelsslakterier utom den i Kristianstad. Dessa

Andelsslakteriföreningar var Sydöstra Skånes (med anläggning i Tomelilla), Sydvestra

Skånes (Kävlinge och Trelleborg), Mellersta Skånes (Askeröd), Nordvestra Skånes (Åstorp),

Ängelholmsortens (Ängelholm), Ystadsortens (Ystad) samt Skånska
Andelsslakteriföreningen med slakteri i Hörby. Tille en början ingick även slakterierna i

Kalmar och Uddevalla i kartellen men de utträdde dock senare.

179 Namnbytet skedde 1970 i samband med att primärföreningama gick upp i Scan (jämför

nedan).
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Den nya föreningen startade 1934 och fick som främsta uppgift att nå ett
enhetligt utbud av köttvaror i syfte att stabilisera priserna. Genom
samordningen blev det möjligt att hantera över- och underskotts
områden och därmed att effektivare utnytqa anläggningar och personal.
Att rationalisera transporter och planera investeringar utgjorde andra
viktiga områden för föreningen liksom samordningen av baconexporten.
Under 1930-talet pågick ett intensivt organsationsarbete med åtföljande
ökning av medlemskap och slaktad volym. För att hålla prisnivån uppe
vidtogs marknadsreglerande åtgärder såsom infrysning av fläsk. Även
exportmöjligheterna utnytqades. I slutet av årtiondet rymdes också en
omfattande tillverkning av charkuteriprodukter och konserver inom
föreningen. Axel Pehrsson-Bramstorp blev föreningens första
ordförande. När han 1936 blev jordbruksminister tog Gösta Liedberg
över. Poul Kongstad var föreningens förste direktör fram till 1941 då
William Bjömeman tog vid.

Andra världskriget och den införda fläskransoneringen gjorde att
exporten upphörde 1940. Behovet av charkuterivaror och konserver
ökade emellertid. Foderbristen avspeglade sig i minskad slakt. En
stadgeändring 1942 innebar namnbyte till Scan, Föreningen Skånska
Andelsslakterier u.p.a., och att föreningen övertog samtliga slakterier
vilka tidigare tillhört primärföreningarna. Dessa föreningar behöll dock
sin gamla karaktär av medlemssammanslutningar för svinproducenter.
Boskapsproducenterna var på samma sätt med i "Koföreningen". Mot
slutet av kriget ökade tilldelningen av kött och fläsk liksom foder
tillgången. Charkuteritillverkningen ökade starkt och föreningen
expanderade genom att ett butiksnät kunde byggas upp. Vid krigsslutet
fanns 70 butiker och 11 butiksbilar i drift. I slutet av decenniet passerade
föreningens omsättning 100 miljoner kronor.

Baconexporten till England återupptogs 1950. Den följande tioårs
perioden innebar för Scans del en kontinuerlig expansion och volym
tillväxt där produktionen av chark och konserver ökade speciellt. Vissa
strukturrationaliseringar gjordes och två anläggningar lades därför
ned180. Däremot ökade antalet butiker till närmare 100 och varubilarna
till 20.

Genom ett samarbetsavtal med Halmstads Slakteriförening (HÅESS)
övertog Scan driften vid Halmstadsanläggningen i början av 1960-talet.
Internationellt innebar marknadsregleringen inom EG att exporten av
levande slaktsvin halverades 1961-62. På den inhemska marknaden
påverkade detaljhandelsutvecklingen mot allt större butiker och varuhus

180 Slakterierna i Åstorp och Trelleborg lades ned 1951 respektive 1957.
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Scan-butikerna negativt eftersom de var specialiserade på köttvaror.
Annars var utvecklingen positiv med ett allt bättre marknadsläge och
femårsplaner för investeringar kunde upprättas. Denna tidsperiod
rymde också en ny VD (Lennart Lilliehöök 1962) och en ny styrelse
ordförande (Frans Andersson 1964).

5.1.2 Sean under 1960-talet - en företagsbeskrivning

Vid mitten av decenniet kan Scan beskrivas som ett företag vars främsta
uppgift är att för medlemmarnas räkning motta och slakta djur.
Föreningen ombesörjer intransport till någon av de fyra slakteri
anläggningarna (Kävlinge, TorneIilla, Halmstad och Ängelholm). Efter
slakt säljs de hela djurkropparna (helfallet) dels inom det egna
verksamhetsområdet, dels till Slakteriförbundet för försäljning i
Stockholm-Göteborg eller för förmedling till slakteriföreningar i mellersta
och norra Sverige. En del går slutligen på export. Inom föreningen sker
även styckning varefter detta kött säljs direkt till butik eller via grossist.
Föreningen har 70 egna butiker (Meny AB) vilka dock avvecklas under
senare delen av decenniet. Den vidare förädlingen av köttet sker i den
egna ägda industrin. De styckade slaktkropparna kan därför också
utgöra råvara vid charkuteritillverkning vid någon av föreningens fyra
fabriker (Halmstad, Hörby, Ystad och Ängelholm). Föreningen
tillhandahåller också medlemstjänster såsom rådgivning i olika
produktionsfrågor till de cirka 27.000 medlemmarna (se nedan). Den
totala omsättningen ligger på cirka 700 miljoner kronor medan antalet
anställda uppgår till cirka 2.300.

Till följd av verksamhetens mycket speciella natur med levande råvaror
som inte kan lagras är organisationen fokuserad på produktionssidan.
Logistiken blir här oerhört central eftersom det handlar om ett flöde från
producentens gård via intransport till slutlig styckning av köttet på
slakteriet. Anläggningarna utgör stora fasta kostnader i driften och ett
högt kapacitetsutnyttjande är därför centralt i effektivitetshänseende och
därmed på det slutliga avräkningspris som producenten erhåller från
föreningen för sina levererade djur.

Den producentkooperativa verksamhetsformen där ägarna tillika är
leverantörer innebär att målsättningen för föreningen blir att köpa in sina
råvaror så dyrt som möjligt, dvs ge ägarna/leverantörerna ett så högt
avräkningspris som möjligt för sina slaktdjur. Det statliga reglerings
systemet inom slakteribranschen hade dock medfört att en inte helt
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oväsentlig del av avräkningspriset kom att indirekt bestämmas utanför
föreningens och därmed ägarnas ram. Således hade producenterna att
betala en slaktsdjursavgift för att finansiera export och infrysning av
överskottsproduktionen i landet181.

Det skulle därför kunna hävdas att basverksamheten i Scan kretsade
kring produktionssidan och att det i ett ledningsperspektiv kom att
handla om effektivitet och produktivitet genom en väl utbyggd logistik
apparat och ett högt kapacitetsutnyttjande i befintliga anläggningar. Till
detta kom den externa miljön där de statliga regleringarna angav
verksamhetsramarna och bidrog till volymtänkandet i företaget. Det
ekonomiska utbytet av slaktdjursproduktionen påverkades av flertalet
faktorer, som vare sig den enskilde producenten eller slakteriföreningen
direkt kunde råda över. Med andra ord var det ytterst frågan om en i hög
grad politiskt styrd verksamhet där de jordbrukspolitiska avtalen angav
de ekonomiska ramarna för verksamheten.

Kvaliten och vikten på slaktdjuren är två betydelsefulla faktorer för
bedömning av värdet på den slutliga produkten. Att ha ett bra avels
mateialligger därmed både i föreningens och den enskilde producentens
intresse. I takt med utvecklingen på det veterinärmedicinska området
hade därför producentljänsten kommit att omfatta en allt större del av
föreningarnas verksamhet vid sidan om den rena affärsverksamheten.
Produktionsservice och avelsverksamhet ligger därmed till grund för den
rådgivning föreningen erbjuder producenterna. En del av producent
rådgivningen och medlemstjänsten sker också på rent affärsmässiga
villkor såsom smågris- och livdjursförmedling. Under slutet av 1960
talet utvecklas även en kreditverksamhet till medlemmarna.

Scan (och senare Skanek) drivs som en ekonomisk förening i form av ett
producentkooperativ där de enskilda leverantörerna / producenterna
genom insatser är delägare. Den kooperativa verksamhetsformen
innebär bland annat öppet medlemskap och att medlemskapet ger en
röst oavsett insatsens storlek eller den levererade kvantiteten182. Vid
sidan av den rent affärsmässiga delen av verksamheten finns en
ideologisk bas vilken rymmer solidaritetstankar och demokratiideal.
Samverkan betonas liksom solidarisk prissättning.

Medlemssidan är heterogen vad gäller levererad kvantitet vilket får
konsekvenser för relationernas karaktär mellan föreningen och dess

181 Föregående kapitel redogjorde mer i detalj för olika delar av jordbruksprisregleringen.

182 För en mer utförlig diskussion om den kooperativa verksamhetsformen, se arbeten av bland

andra Nilsson (1991), Sjöstrand (1993b) och Normark (1994)..
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medlemmar. Spännvidden i ägar/medlemskåren gör att vissa
djuruppfödare får mer eller mindre hela sin utkomst från affärs
verksamhet med sin förening. Detta innebär i sin tur ett intresse för
föreningens verksamhetsutveckling och skötsel då det ekonomiska
beroendet mellan medlem / leverantör och förening är så uppenbart. I
den andra ändan av spektrumet finns medlemmar med ett mycket
begränsat ekonomiskt utbyte med föreningen eller som i praktiken är
inaktiva som leverantörer och får sin utkomst från annan verksamhet.
Denna senare kategori ägare har troligen inte samma naturliga
bevekelsegrund att delta i och följa föreningens verksamhet.

Den kooperativa verksamhetsformen kommer även till uttryck i den
driftsmässiga delen av företaget där producent(ägar)sidan betonas. Vid
sidan av affärsorganisationen Scan finns även en medlems- eller
förtroendemannaorganisation vilken syftar till att tillvarata
medlemmarnas ägarintresse. Det kooperativa ägandet präglas av
långsiktiga relationer med stabilitet som honnörsord. Medlems
organisationen avspeglar betydelsen av lokala intressen varför den
lokala förankringen och anknytningen lyfts fram. Detta framgår av figur
5.1 nedan där de olika distrikten härrör från en geografisk indelning av
föreningens upptagningsområde.

27.000 medlemmar /
ägare / leverantörer

-"-
-~~:~~::~I FörvaltningsrådI

Figur 5.1 Schematisk bild av Skaneks organisation kring år 1965
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Föreningens tillförselområde är indelat i tio distrikt. Distriktet väljer en
fullmäktige per 150 medlemmar. Vid distriktsmöten väljs även ett
distriktsråd bestående av tre ledamöter plus suppleanter. Fullmäktige
från distrikten bildar Scans stämma medan distriktsrådets ledamöter
bildar Skaneks förvaltningsråd vars uppgift är att förbereda de ärenden
som ska behandlas på stämman. Förvaltnings- och distriktsråden utgör
därmed styrelsens förlängda arm ut till medlemmarna och omvänt.
Genom den lokala knytningen förväntas distriktsråden kunna fånga upp
ideer och stämningar ute i medlemsleden och kanalisera dem till
styrelsen för att i slutändan påverka föreningens verksamhet.
Fullmäktige väljer de tretton styrelseledamöterna plus personliga
suppleanter på den årliga föreningsstämman.

Medlemsorganisationen utgör något av kärnan i det producent
kooperativa företaget. Grundläggande för denna asscociationsform är att
dess intressentbild i vissa avseenden är mer sammansatt och komplex
än för exempelvis det kapitalassociativa företaget. Således uppträder
medlemmen dels som ägare (med utövande av inflytande över
verksamheten), dels som leverantör (med krav på maximalt avräknings
pris för sina levererade djur. Ägarbilden kompliceras därför av att ägarna
har olika intressen (nytljare och kapitalägare). Som Normark (1994, s 36
ff) har visat blir föreningens konstitutionella uppdrag att sträva efter flera
målsättningar där de nytljarorienterade målen är överordnade de
kapitalägarorienterade. Detta påverkar också relationen mellan ägare
och ledning. Föreningens särdrag inbegriper därför en mer komplex
ledningslogik där intressentrelationerna till medlemmar / ägare står i
förgrunden. Till detta kan läggas föreningens externa miljö med en
bransch där verksamhetsvillkoren till en inte ringa grad styrs av den
jordbrukspolitiska utvecklingen i landet.

Under 1968 ombildades Scan från att ha varit en sammanslutning av de
ursprungliga primärföreningarna till att bli en på direkt anslutning från
slaktdjursproducenterna uppbyggd och verksam slakteriförening. Dittills
hade rätten att besluta om Scans angelägenheter utövats på stämmor i
Scan av ombud vilka var utsedda av primärföreningarnas styrelser eller
stämmor. Förändringen innebar alltså att producenterna blev direkta
medlemmar i Scan men att själva affärsverksamheten inte påverkades
nämnvärt. Den gamla "Koföreningen" för boskapsproducenterna
uppgick genom fusion i Scan i början av 1969 liksom de övriga primär
föreningarna. Samtidigt genomfördes den ovan nämnda nya
medlemsorganisationen i enlighet med nya stadgar.
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5.2 Kristianstad-Blekinge Slakteriförening

5.2.1 Bakgrund och utveckling fram till mitten av 1960-talet183

Under 1910-talet började exporten av bacon till England komma igång
på allvar. Marknaden i södra Sverige kom att domineras av ett stort antal
lantbrukare som sålde sina djur till ett mindre antal privata uppköpare
och slaktare som i stort sett bestämde priset. Köparsidan kom här allt
mer att bestämma villkoren och snart nog visade det sig bli svårt att få ut
tillräckligt höga priser för slaktdjuren. Det var mot denna bakgrund som
de första andelsslakteriföreningarna bildades. År 1917 bildades
föreningen i Kristianstad och året därpå stod slakterianläggningen klar
på Långebro. Tiden efter första världskriget blev svår för jordbruketl84

med en mycket pressad ekonomi som följd. Slakteriet gick allt sämre och
andelshavarna var snart tvungna lösa in sina reverser för att tillföra mer
kapital. Trots uppköp av den främste konkurrenten, vilket var ett
privatslakteri, och ett förändrat betalningssystem försämrades läget
ytterligare till 1925 då föreningen slutligen trädde i likvidation.

Kooperativa Förbundet övertog slakteriet och bildade den nya föreningen
"Kristianstadortens Nya Slakteriförening" (KNS). Disponent Artur
Wennerholm fick uppdraget att ta hand om och utveckla den nya
föreningen. De riktlinjer KNS arbetade efter var helt nya för jordbruks
kooperationen. Leveransplikten slopades och svinen betalades efter
slaktad vikt och klass. Alla medlemmar behandlades lika och hade
därför en röst var. Medlemsantalet i den nya föreningen steg så snabbt att
dess område delades in i olika distrikt 1927 och indirekt representant
skap infördes. Under åren 1925-31 utgjordes styrelsen endast av två
personer; hovrättsnotarien Alf Kewenter och disponent Artur
Wennerholm. När Kewenter efterträddes av direktör G A Holmberg 1931
utökades styrelsen till tre ledamöter när Greve Trolle-Wachtmeister
valdes in som ledamot.

Första delen av 1930-talet kännetecknades av kraftiga svängningar inom
branschen och mycket svåra ekonomiska problem. Stora prisvariationer
på foder och slaktdjur blev vanliga och för att öka stabiliteten i
föreningen beslutades om leveransplikt vid 1933 års stämma. När
Sveriges Slakteriförbund bildades 1933 gick KNS in som medlem.
Baconexporten till England kvoterades och via Slakteriförbundet erhöll
KNS exportbidrag. Misslyckade försök med export till Tyskland och

183 Avsnittet baseras delvis på minnesskriften "KBS 1917-1990" (1991).

184 Jämför avsnitt 4.1 om branschens historiska utveckling.
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Italien medförde stora fryslager 1934. Redan året därpå uppstod dock
brist och överskottet gick åt.

Vid mitten av decenniet samordnades slakteriverksamheten
organisatoriskt i nordöstra Skåne och Blekinge. KNS gick 1935 ihop med
Blekinge Läns Andelsslakterier och bildade Kristianstad-Blekinge
Slakteriförening (KBS). Samtidigt fusionerades Kristianstadortens
Kreatursslakteriförening - vilken bildades 1929 för att få ordning på
kreatursslaktens problem - med Blekinge Läns Slaktdjursförsäljnings
förening och antog namnet Kristianstad-Blekinge Kreatursslakteri
förening. Därmed inleddes också föreningens engagemang i egna butiker
och i förädling av kött. Vid sammanslagningen fanns nio butiker för att
fem år senare vara uppe i trettiotvå. Försäljningen skedde även från
fjorton parti- och minutbilar. Förädlingssidan kom i gång när KBS slöt ett
hyresavtal med Karlskrona stads slakthus i vilket det ingick uppförande
aven modern charkuterifabrik.

Den stora strukturförändringen på föreningssidan kom 1938 när de fyra
föreningarna bestämde sig för att gå samman i Kristianstad-Blekinge
Slakteriförening. Verksamheten omfattade därmed slakt av svin och
boskap, styckning och förädling samt försäljnng i egna butiker. I och
med detta var grunden lagd för den moderna förening som kom att gå
under förkortningen "KBS". Greve Trolle-Wachtmeister, som blev
föreningens ordförande 1935, efterträddes 1938 av Sam B Norup. Redan
under de kritiska åren kring 1930 hade Norup blivit förvaltningsrådets
ordförande och han var KNSs främste talesman då det gällde att
sammanföra denna förening med Blekinge Läns Andelsslakterier 1935.
Som styrelseordförande kom Norup att verka för KBS under en mycket
lång period (1938-68) och under hans ledning kom föreningen att
utvecklas till en framgångsrik och modern livsmedelsindustri.

Krigsårens ransonering innebar att all konservering av kött och fläsk
förbjöds. Den skiftande kvaliten på kött låg bakom det statliga
klassificeringssystem som infördes på slaktade djur 1943. Hänsyn togs
till köttighet, färg, fetthalt och konsistens. KBS' verksamhet växte och
butiksförsäljningen passerade 10 miljoner kronor under 1947. Av
föreningens hela produktion såldes cirka 75 procent inom det egna
området medan resten levererades till Slakteriförbundet. Vid 25
årsjubileet 1950 hade KBS 12.800 medlemmar, omsatte 41 miljoner
kronor och sysselsatte cirka 550 personer.
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Under disponent Carl Ekenheims ledning185 på 1950-talet fortsatte
butikshandeln att blomstra och antalet affärer ökade till mer än sextio. I
många av butikerna utökades sortimentet mot bakgrund av utvecklingen
mot all-livs. Det kraftiga överskottet på fläsk i slutet av 1950-talet ledde
till att alla möjliga recept togs till från Slakteriförbundets sida för att
undvika att botten skulle gå ur marknaden. Reklam introducerades,
smågrisar slaktades och alla tänkbara exportmarknader prövades.

5.2.2 1960-talet - nya anläggningar och avveckling av butikssidan

Decenniet inleddes med att föreningen i Kaj Bäckström fick en ny
direktör efter den avlidne Carl Ekenheim. Bäckström insåg betydelsen av
de förändrade inköps- och konsumtionsmönstren i landet. Den allt
tydligare utvecklingen inom detaljhandeln mot livsmedelsbutiker nled
allsortiment gjorde att KBS började överlåta butiker till privata handlare.
Denna trend fortsatte och i och med att de sista butikerna överläts till
ICA-EOL 1968 avslutades KBS' engagemang i butiksförsäljning direkt till
konsumenter.

Parallellt med denna avveckling på butikssidan fortgick under decenniet
en omfattande investeringsverksamhet i syfte att skapa en modern
livsmedelsindustri. En generalplan för slakteriet antogs 1961 och hela
anläggningen förnyades under en period av 8 år. Slakteribyggnaden stod
klar 1964 och två år senare invigdes charkuterifabriken. Den tredje
etappen påbörjades 1968. På förädlingssidan gick KBS 1967 in som
delägare i konservbolaget Tre Kök. Tillsammans med övriga
sydföreningar och Slakteriförbundet marknadsfördes nu all konserverad
mat under varunamnet Tre Kök.

Trots de stora och kostnadskrävande investeringarna under denna tid
presenterade föreningen goda resultat. KBS var ledande i betalnings
förmåga och kunde också under flera år betala bättre avräkningspriser
till producenterna än något annat slakteri. Föreningen upplevde en
glansperiod och tillhörde en av de framgångsrikaste slakterierna i landet
där den moderna anläggningen utgjorde en förebild i branschen.

185 Ekenheim hade efterträtt Artur Wennerholm vid dennes död 1949.
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5.2.3 KBS på 1960-talet - en företagsbeskrivning

Som systerförening till Skanek (dåvarande Scan) inom den kooperativa
föreningsrörelsens slakteriorganisation påminde KBS i många
avseenden om sin grannförening i sydväst. Föreningens främsta tIppgift
är att för de 11.000 medlemmarnas räkning motta och slakta djur till
högsta möjliga betalning. Förutom slaktsidan har även KBS egen
styckning av vilken en del sker för Slakteriförbundets räkning. KBS utgör
ett överskottsområde och vid 1960-talets mitt går en betydande del (cirka
85 procent) av de uppslaktade djuren till Slakteriförbundets marknader.
Föreningen är den störste leverantören och motsvarar ungefär två
tredjedelar av tillförseln till Slakteriförbundet. På förädlingssidan har
KBS en omfattande charkuteritillverkning. Slutligen har föreningen en
betydande butiksverksamhet men som framgått avvecklades denna
successivt under decenniet.

11.000 medlemmar/
ägare / leverantörer

9 distrikt och
distriktsråd ...

·:~~~~::~I FörvaltningsrådI

Figur 5.2 Schematisk bild av KBS' organisation kring år 1965

Organisatoriskt liknade KBS Skanek såtillvida att produktionssidan låg i
främsta rummet vilket innebar fokus på logistik och produktions
planering i syfte att optimera kapacitetsutnyttjandet och öka volymen för
att därmed sänka produktionskostnaden per slaktad enhet. Inrättandet
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aven särskild medlemsavdelning med bland annat producenttjänst kom
1970. På förtroendemannasidan skilde sig dock KBS en del från Skanek.
Styrelsen var liten - ursprungligen två personer men hade under åren
utvidgats till att omfatta fem ledamöter plus VD - och arbetade därför
mycket infomellt186. Dessutom tillmätte KBS förvaltningsrådet en större
betydelse. Föreningen var indelad i nio distrikt vilka valde fullmäktige
efter antalet medlemmar samt två ledamöter var till förvaltningsrådet
medan tre ledamöter var valda av stämman. Förvaltningsrådet kom att
verka i ett nära samarbete med styrelsen och gavs därmed en
betydelsefull funktion med utrymme att påverka föreningens verksamhet
och utveckling. Detta avspeglades inte minst i att förvaltningsrådets
ordförande deltog i styrelsens sammanträden187 och att stadgarna ålade
styrelsen att förelägga förvaltningsrådet vissa frågor. Sålunda hette det i
§ 22 att förvaltningsrådet hade till uppgift att bland annat "avgiva
yttrande i ärenden som skall förekomma åföreningsstämma" men också att
behandla frågor som styrelsen velat höra rådets mening om.

5.3 Strukturutvecklingen inom slakteribranschen i
Sydsverige från 1960-talet och framåt

5.3.1 1960-talet - tankar om ett konkret samarbete bland de södra
slakteriföreningarna föds

Vid 1960-talets början uppvisade de 22lantbrukskooperativa
producentföreningarna inom slakten stora olikheter i fråga om antalet
medlemmar och slaktmängd. Som framgick i avsnitt 4.4 tillsatte därför
Slakteriförbundet 1962 en kommitte för regionplanering inom
organisationen. Även i sydsverige pågick en översyn hos föreningarna
och mot bakgrund av framför allt detaljhandelsutvecklingen - och
därmed allt större svårigheter att profilera föreningarnas egna butiker 
togs beslut om att inleda ett samarbete på förädlingssidan mellan Scan,
Kalmar Läns Slakterier och Kronobergs Läns Slakteriförening.
Tillsammans bildade de tre föreningarna Tre Kök AB med uppgift att
från 1965 i hela landet marknadsföra föreningarnas tillverkning av
konserver. Detta första egentliga och mer konkreta samarbete över
föreningsgränserna i södra Sverige beträffande marknadsföring och
produktion utvidgades från 1967 då även Kristianstad-Blekinge

186 Jämför detta med Skaneks styrelse som vid denna tid hade 13 ledamöter plus personliga

suppleanter.

187 Detta gällde fram till och med 1973 då en stadgeändring gjorde att förvaltningsrådets
ordförande från och med 1974 ej kom att delta i styrelsen sammanträden /Iannat än dd

styrelsen sd pdkallade".
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Slakteriförening (KBS) och Slakteriförbundet gick in som delägare i Tre
Kök. Parallellt med detta överlät både Scan och KBS sina butiker till
handeln och i slutet av 1960-talet avvecklades även försäljningsbilarna.

Parallellt med strukturarbetet inom slakteribranschen under denna
tidsperiod pågick ett mer omfattande och branschgemensamt arbete i
föreningsrörelsens så kallade "Planeringsråd". Under 1966 tillsatte detta
råd en kommitte för att behandla de gemensamma problemen på
marknadsföringssidan; det så kallade "Reklamrådet". Ett konkret uttryck
för detta arbete var förslaget om ett rikstäckande varumärke. Efter
omfattande utredningar och intensiva diskussioner träffades en
överenskommelse mellan Slakteriförbundet och Scan om utnyttjande av
och senare överlåtelse av varumärket Scan till Slakteriförbundet för att
användas som gemensamt varumärke vid försäljning inom landet och
på export. I samband med detta ändrades Scans namn till Skånska
Andelsslakterier ekonomisk förening. I och med registreringen av de
gjorda fusionerna - då primärföreningarna gick upp i moderföreningen
- och lanseringen av varumärket Scan i september 1970 registrerades
även det nya firmanamnet Skanek.

5.3.2 Projektet Region Syd

Slakteriförbundets utredningsarbete under 1960-talet syftade inte bara
till att utveckla ett gemensamt varumärke. I fokus låg även en översyn av
hela slakt- och förädlingsledet där det hävdades att stora effektivitets
vinster stod att finna i en reduktion av antalet anläggningar och
föreningar. Med hänvisning till detta beslöt Slakteriförbundet 1967 att ett
regionalt samarbete i fasta former skulle stimuleras. Antalat områden
som skulle återstå efter de tänkta sammanslagningarna fastställdes till
sexl88. Regionsamarbetet ledde senare till att ett stort antal fusioner kom
till stånd bland landets slakteriföreningarl89.

Utredningsarbetet inom kommitten för regionplanering resulterade
således i ett utvidgat samarbete inom slakteriorganisationen på skilda
områden. I södra Sverige fördes omfattande diskussioner under slutet av
1960-talet kring dessa frågor mellan slakteriföreningarna i södra
regionen och smålandsregionen. Dessa utmynnade 1970 i en gemensam
framställan till Slakteriförbundet om att de berörda föreningarna från
och med 1971 skulle sammanslås till en region med namnet Region Syd.

188 Skåne, Småland, Väst-, Öst- och Mellansverige samt Norrland. Senare slogs Öst- och
Mellansverige ihop varvid fem områden återstod.

189 Se fotnot 135 i kapitel 4 .
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Ett centralt argument för regionen var att samtliga parter på sikt borde
kunna räkna hem väsentliga besparingar i fråga om utbyte av råvaror
men också genom undvikande av dubbelinvesteringar. Flera faktorer
talade således för att ett intimare samarbete föreningarna emellan skulle
te sig nödvändigare än någonsin. Samtidigt föreföll det vara viktigt att
fundera på hur samarbetet mellan regionerna skulle kunna utvecklas för
att bäst ~äna producenterna. Regionsamarbetet hade redan pågått på
marknadsföringssidan i det gemensamma företaget Tre Kök och med
KBS hade Skanek utvecklat samarbetet ytterligare på medlemsservicens
område som exempelvis regler för smågrisförmedling och
livdjursverksamhet, produktionsrådgivning mm.

Inom ramen för den organisationsplan som antogs av Slakteriförbundet
bildades därmed Region Syd formellt sett den 1 januari 1971 av de fem
föreningarna190 i södra Sverige. Under 1971 utvecklades samarbeten på
skilda områden och nya gemensamma regler utformades beträffande
exempelvis avräkningsnoteringar och produktionsservice. Ett annat
uttryck för strävan mot ett allt djupare samarbete var det gemensamma
försäljningsbolag - AB Varm Korv - som bildades i syfte att öka
försäljningen till kiosker och gatukök. Samtidigt beslutade slakteri
föreningarna i mellansverige att från kommande årsskifte bilda Farmek
medan en fusionsutredning pågick i västsverige. Slakteriförbundet
beslutade som följd av detta att se över sin organisation och dra upp
riktlinjer för sitt framtida arbetssätt. Många menade att denna översyn
kunde medföra ändrade produktions- och leveransförhållanden för de
sydsvenska föreningarna och att samarbetet mellan föreningarna därför
blev än viktigare.

Händelserna i övriga landet utgjorde sålunda bakgrunden till den
utredning som under hösten tillsattes av de fem sydföreningarna efter
enhällighet i de berörda föreningarnas styrelser. Det mandat som gavs
innebar att före 1972 års utgång låta göra en förutsättningslös utredning
angående ekonomiska och organisatoriska effekter i samband med ett
samgående mellan föreningarna. Huvudansvarig för utredningen var
Bengt Olson från Avdelningen för driftsorganisation (ADO) inom LRF
och till sitt förfogande hade han en kontaktgrupp samt referensgrupper
för produktion, marknadsföring och administration, där föreningarna
representerades. Medlems- och personalfrågor behandlades av särskilda
arbetsgrupper där föreningarna utsåg ledamöter från sina styrelser och
medlemsorganisationer.

190 Skanek, Kristianstad-Blekinge Slakteriförening (KBS), Kalmar Läns Slakterier,

Kronobergs Läns Slakteriförening samt Jönköpings Läns Slakteriförening.
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Inom KBS menade VOn Kaj Bäckström att utredningsbeslutet var fullt
naturligt även om det för den enskilde medlemmen ofta kunde upplevas
som om kontakten med och känslan för föreningen skulle bli mindre vid
en fusion. I syfte att reducera oron och rädslan för fusionsutredningen
lade Bäckström i 1971 års årsredovisning vikt vid att förklara att
medlemskontakten inte behövde bli sämre om utredningen skulle
resultera i en fusion. uYtterst är detta nå·mligen en fråga om styrelsen och de
anställdas servicevilja mot medlemmarna" (årsredovisningen, s 3) som han
uttryckte det. KBS tillsatte därför ett antal samarbetsgrupper som skulle
fungera som kompletterande organ till företagsnämnderna.

Tankarna om en fusion med grannföreningarna mottogs dock inte odelat
positivt inom KBS. Bland medlemmarna fanns ett motstånd mot att gå
samman med andra föreningar. Framgångarna under 1960-talet hade
visat att föreningen klarade sig alldeles utmärkt på egen hand och man
hade just beslutat om en egen effektivisering och strukturrationalisering
av verksamheten191 varför man kände sig väl rustad inför framtiden.
Enligt Kaj Bäckström192 gick det till och med så långt att styrelsen under
Nils Arne Nilssons193 ledning övervägde att lämna Slakteriförbundet
1972 efter en reservation mot förbundets beslut om ändrade marginaler
vid avräkningar till föreningarna och vid varuförmedlingar till
kunderna. Efter en extra föreningsstämma i KBS tillmötesgick
Slakteriförbundet styrelsens förslag194.

Fusionsutredningen presenterades i november 1972 för regionrådet, som
var ett samarbetsorgan inom Region Syd. Tillsammans skulle den tänkta
Region Syd få cirka 50.000 medlemmar, fler än 4.000 anställda och en
omsättning på uppemot 1,8 miljarder kronor i dåtidens penningvärde.
Med utgångspunkt från 1971 års läge visade utredningen att ett
samgående borde kunna ge en långsiktig resultatförstärkning på 23,8
miljoner per år vilket skulle motsvara 13,5 öre per kilo slakt inom hela
regionen195. Förutom dessa besparingar inom produktionen och
administrationen räknade utredningen med att vissa andra effekter
kunde komma att ytterligare förbättra resultatet. Det rörde sig här om
stordriftsfördelar aven samlad och utökad marknadsföringsinsats

191 Denna gällde nedläggningen av slakteriet i Karlskrona vilken också genomfördes under

1972.

192 Intervju i minnesskriften "KBS 1917-1990" (s 47)

193 Styrelseordförande 1968-83

194 KBS' årsredovisning 1972, s 15

195 Skaneks årsredovisning 1972, s 3. Som jämförelse kan nämnas att det genomsnittliga
avräkningspriset i Skanek under 1971 var 4,98 kronor per kilo för slaktsvin. Besparingen

skulle således uppgå till cirka 2,7 procent.
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liksom att specialistfunktioner bättre kunde utnytljas. Utredningen valde
att inte mäta dessa effekter men betonade att de på sikt troligen inte
skulle ha en icke obetydlig ekonomisk betydelse. Däremot presenterades
den tänkta strukturen med bland annat slaktinriktning för de ingående
anläggningarna.

Utredningsförslaget utgjorde av naturliga skäl en central fråga på 1973
års distriktsmöten och föreningsstämmor inom de berörda föreningarna.
Åsikterna går isär beträffande hur respektive förening ställde sig till
fusionsförslaget. Vissa gör gällande att KBS, Kalmar, Kronoberg och
Jönköping sa ja till det ursprungliga fusionsförslaget och att det var
Skanek som tillfogade nya villkor vilka därmed sljälpte det ursprungliga
förslaget. Andra menar att Skaneks ordinarie föreningsstämma beslöt att
godkänna styrelsens förslag om fortsatta förhandlingar rörande
fusionsfrågan. Däremot skulle styrelsen i KBS ha förhållit sig något
avvaktande och menat att några större ekonomiska fördelar inte kunde
förväntas på kort sikt. De långsiktiga vinsterna ansågs synnerligen
svårbedömda och helt avhängiga de ingående föreningarnas villighet att
lägga ned vissa anläggningar. Styrelsen i KBS rekommenderade därför
medlemmarna att fusionsfrågan skulle skjutas framåt i tiden men
Ubetonade också att den framtida händelsutvecklingen kunde aktualisera en
förnyad prövning av frågan" (årsredovisningen 1973, s 3). Däremot
förespråkade styrelsen att det frivilliga samarbetet inom Region Syd
kunde utvidgas. Samtliga distriktsmöten liksom föreningstämman inom
KBS godkände enhälligt styrelsens ställningstagande.

Diskussionerna om ett samgående sltltade därför med att KBS 1973
tackade nej till de då långt framskridna planerna på Region Syd. Övriga
föreningar inom regionen ställde sig också avvisande eller avvaktande
till förslaget med skiftande motiveringar och därmed föll fusionsfrågan.
Uppenbarligen var man dock mycket nära en uppgörelse vid ett
tillfälle196 i förhandlingsprocessen. I sammanhanget kan det vara värt att
nämna att såväl den västra som den mellansvenska/ östra regionen
förverkligades genom en rad fusioner. Resultatet av detta omfattande
strukturarbete blev Scan Väst respektive Farmek.

Vad som egentligen hindrade förverkligandet av Region Syd förefaller ha
varit kombinationen aven rad faktorer. Föreningarna var vid denna tid
tämligen välmående och verksamheten bekymmersfri i många
avseenden. Produktionsvolymen steg oavbrutet och konkurrensen från

196 Enligt en intervjuad källa var förhandlingarna så långt komna att ett pressmeddelande

lär ha gått ut en fredag om att man var mer eller mindre överens.
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den privata sidan hade ännu inte gjort sig ordentligt gällande. Det fanns
samtidigt ett konkurrensförhållande mellan föreningarna i att betala
bäst. Mellan Skanek och KBS rådde dessutom på många sätt en
"storebrors-lillebrors" relation och mentalitet där motsättningarna enligt
vissa var mycket djupa och besvärliga. I de fem föreningarna fanns
många starka viljor som såg mer i revir än strategin. Det handlade också
enligt vissa källor rätt mycket om personrelationer i sammanhanget. Det
gick därför inte riktigt att på allvar diskutera fusion även om man var
ganska positiv till ett regionalt tänkande. Visserligen fanns det pengar att
ljäna men de ansågs vara små och osäkerheten bedömdes som så stor att
man egentligen inte ville ha någon förändring. Det fanns också mycket
av status i att behålla sin självständighet och de affärsdrivande
producenterna hade förhållandevis lite att säga till om vid denna
tidpunkt. Eftersom det i planen fanns nedläggningar av anläggningar
var fusionen inte heller något som drevs på från personalens sida. En av
aktörerna sammanfattar idag bilden på följande sätt.

"Industriellt hade fusionen varit helt rätt men frågan var för tidigt väckt. Det fanns inte
något ekonomiskt tryck på att genomföra den för man satt ju med höga
marknadsandelar, man hade god ekonomi och bonden hade det också bra även om
föreningarna inte sköttes helt rationellt."

5.3.3 1970-talet - fokusering på de egna föreningarna och fortsatt
strukturarbete

Efter det misslyckade försöket att åstadkomma en gemensam förening
för den södra regionen inriktade sig både Skanek och KBS på sin egna
investerings- och rationaliseringsfrågor. Inom KBS började man arbeta
på en egen generalplan för perioden 1975-85. I denna ingick ombyggnad
av hela anläggningen med målsättningen att bli EG-godkänd. Efter Kaj
Bäckströms pensionering 1975 tog Alf Andersson över som VD. Han
hade sedan slutet av 1960-talet varit föreningens marknads- och
ekonomichef och tillika vice VD från 1972. Tillförseln av slaktdjur ökade
något under mitten av 1970-talet vilket resulterade i goda ekonomiska
utfall med en gynnsam kostnadsutveckling under flera års tid.
Optimismen spred sig hos företagsledning och medlemmar då det inte
fanns något som tydde på att varken produktion eller konsumtion skulle
minska. Man planerade därför för en ytterligare ökning av tillförseln
vilket resulterade i en rad investeringar för att åstadkomma en
kapacitetsökning. Detta utmynnade bland annat i att en ny svinslaktlinje
kunde tas i bruk 1982.
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Även om Region Syd-iden i alla fall tillfälligt begravdes i och med KBS'
nej 1973 upphörde inte diskussionerna om tänkbara samarbeten. Under
1976 inleddes 'förutsättningslösa diskussioner om ett samarbete med Kalmar
Läns Slakterier" som det uttrycktes i årsredovisningens styrelse- och
förvaltningsrådsberättelse (s 2). De båda styrelserna träffades några
gånger innan diskussionen vidgades till att omfatta respektive förenings
förvaltningsråd och företagsnämnd. Förutsättningarna för ett samarbete
bedömdes som så goda att sju kommitteer tillsattes att specialstudera
olika delar i och aspekter på ett tänkt samarbete. Kommitteernas arbete
presenterades senare för de förtroendevalda och gick även ut till samtliga
medlemmar i början av 1977. Utredningen om en fusion med Kalmar
Läns Slakterier visade på många möjligheter till besparingar och
årsredovisningen diskuterade utförligt vad ett eventuellt samarbete
skulle kunna få för konsekvenser i termer av nya uppgifter för
personalsidan, informationsverksamheten internt och externt mm. Trots
påvisbara besparingar och positiva transportförsök vilket gjorde att
mycket föreföll tala för en fusion ansåg styrelserna i de båda
föreningarna att frågan inte var mogen för förslag om samgående. I
stället beslutades att undersöka möjligheterna till vidare samarbeten
inom begränsade områden197• Det finns dock andra källor som vill göra
gällande att såväl KBS' styrelse som dess förvaltningsråd ställde sig
positiva till ett samgående medan Kalmar var den förening som ställde
sig tveksam.

Mot slutet av 1970-talet uppstod i flera avseenden en vändpunkt i KBS
när centrala faktorer för verksamheten fick ett trendbrott. Konsumtionen
som ökat under många år minskade nu och det satte bland annat spår i
väsentligt lägre volymer charkuterivaror där konkurrensen också tilltog.
Under 1978 påbörjades samtidigt den tredje och sista utbyggnads
etappen av slakteriets anläggning. Dessa stora investeringar sammanföll
med ökade krediter till medlemmarna. Tillsammans bidrog detta till att
den ekonomiska situationen för föreningen försämrades under
decenniets sista år. Likviditeten ansträngdes och nya regler för
medlemmarnas insatser antogs vilket i praktiken innebar att insatserna
höjdes och att föreningens kapital ökades. Inom produktionen
koncentrerades all tillverkning för Tre Kök till Kalmar och KBS'
konservtillverkning lades ned 1979.

Efter det att Region Syd-tanken fick överges tog även Skanek tag i sina
egna strukturfrågor. En ny livsmedelsfabrik byggdes i Kävlinge och en
rad mindre anläggningar198 lades ned som ett led i

197 Styrelse- och förvaltningsrådsberättelsen i årsredovisningen för 1977, s 2

198 Anläggningarna i Hörby, Helsingborg och Malmö lades ned 1973.
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rationaliseringsarbetet. Under denna tidsperiod fokuserades lednings
arbetet på att anpassa föreningen till de nya verksamhetsvillkoren. I
styrelsen blev det skifte på ordförandeposten när Frans Andersson
avgick och Hans Ramel tillträdde vid 1974 års stämma. Två år senare
tillsattes en utredning för att se över Skaneks verksamhetsgrenar. Att öka
förädlingsverksamheten sågs från styrelsens sida som synnerligen
angeläget eftersom baconexporten till England minskade för att slutligen
upphöra i mitten av decenniet. Skanek hade vid denna tidpunkt i
förhållande till sin slaktade kvantitet den lägsta andelen förädlade varor
av landets samtliga slakteriföreningar. En betydande tillväxt i
förädlingen var nödvändig för att ersätta bortfallet av bacon- och
konservtillverkningen samtidigt som föreningens råvarubas och
anläggningskapacitet bättre kunde utnytqas. En omfattande utrednings
rapport framlades i början av 1977 och presenterades även på
distriktsmöten och vid den ordinarie stämman199.

Förslag och åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och höja avräknings
nivån till slaktdjursproducenterna dominerade också det "Produktions
program 1980" som antogs på 1978 års stämma. Detta program innebar
en ökning av Skaneks kapacitet för slakt- och förädlingsverksamheten
och en anpassning av anläggningarna till de bestämmelser som skulle
gälla för export till EG. Framtidsutsikterna såg nu bättre ut för branschen
eftersom ett nytt jordbruksavtal hade tagits i riksdagen under 1977 och
där stödet till jordbruket starkt utvidgades. Avtalet präglades aven ny
syn på näringen vilken bottnade i övertygelsen om värdet av att
upprätthålla en omfattande jordbruksproduktion200. Tillsammans med
de utökade livsmedelssubventionerna på bland annat kött och fläsk
gjorde detta att man inom slakteribranschen räknade med en
konsumtionsökning. Att öka kapaciteten för hemmamarknaden och en
möjlig export till EG föreföll vara inom räckhåll.

I slutet av decenniet realiserades "Produktionsprogram 1980" genom att
slakt och styckning koncentrerades till vissa anläggningar - Kävlinge,
Tomeliila, Halmstad och Ängelholm - medan charkuteritillverkningen
specialiserades och förlades till Kävlinge och Ängelholm. Via stadge
ändringar genomfördes förändringar i medlemsorganisationen där varje
distrikt fick sex ledamöter varav två ingick i förvaltningsrådet. Styrelsen
reducerades från 13 till 10 ledamöter. Vid halvårsskiftet 1979 avgick
Lennart Lilliehöök som VD och ersattes av Bengt Brynell.

Köttkonservtillverkningen i Ystad och Hörby lades ned under 1976.

199 Skaneks årsredovisning 1977, s 3

200 Jämför avsnitt 4.6 i beskrivningen av branschutvecklingen.
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Sammanfattningsvis innebar 1970-talet att både KBS och Skanek satsade
på eget struktur- och rationaliseringsarbete. Omfattande resurser
investerades i utbyggnad för en ökad produktionskapacitet. Visserligen
fanns tankarna på ett framtida samarbete kvar men de aktualiserades
egentligen aldrig utan förhållandena mellan föreningarna var avmätta
med fortsatt konkurrens och polarisering som följd. Ekonomiskt klarade
sig också föreningarna tämligen väl tack vare förmånliga jordbruksavtal.
Det var först i slutet av decenniet de första orosmolnen dök upp i form av
minskad konsumtion och tecken på överkapacitet i branschen.

5.3.4 Skanek under Bengt BrynelIs ledning - en ny syn på
ekonomin i en ekonomisk förening

På många sätt blev 1979 ett omställningens år för Skanek. Inriktningen
förändrades på tre av företagets anläggningar samtidigt som en
inventering pekade på ett antal problemområden. En osäkerhet fanns
rörande lönsamheten i medlemmarnas produktion. Man noterade en
minskande smågris- och slaktsvinsproduktion i södra Sverige liksom att
Skaneks andel av slakten sjönk. Det uppfattades som speciellt
problematiskt att minskningen av produktionen i området styrdes av
krafter utanför Skaneks egen kontroll. Ett förbättrat resultat och högre
slaktandel kunde emellertid nås på tre vägar enligt företagsledningen.
Att öka volymen var en av de få sanningar som ofta upprepades inom
jordbrukskooperationen och den gällde i hög grad även Skanek i detta
läge. På grund av rådande prisstopp och interna marknadsregleringar
inom slakteriorganisationen bedömdes möjligheterna till att öka
prisnivån som begränsade. Däremot sågs det som nödvändigt att pröva
vilken förädlingsgrad som var mest lönsam. Ett tredje sätt att förbättra
resultatet och öka slaktandelen var slutligen att sänka kostnaderna.

Probleminventeringen ovan utgjorde tillsammans med de möjliga
scenarier som skisserades en bakgrund till en mer allmän belysning av
företagets verksamhet vilken initierades och aktiverades tlnder Bengt
BrynelIs första tid som VD. Diskussionen tog upp hur man på ett enkelt
sätt kunde uttrycka en ekonomisk förenings resultat. Mycket handlade
om den avvägning som ständigt var för handen mellan det avräknings
pris som medlemmen erhöll för levererade slaktdjur och den service som
samme medlem kunde tillgodogöra sig i form av rådgivning och annan
producenttjänst. Huvudfrågan var hur dessa delar kunde värderas i en
totalkalkyl och därmed tydliggöra föreningens respektive medlemmens
totalekonomi?
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Argumentet var att Skaneks verkliga resultat avspeglade sig i hur
medlemmarnas produktionsekonomi och resultat hade utvecklats under
verksamhetsåret i fråga. Av detta skäl borde allt som ingick i "medlems
nyttan" tas med vid en jämförelse med vad andra föreningar eller privata
slakterier kunde ge. Mycket av debatten under åren kring 1980 handlade
just om varför så liten del av statens stöd till jordbruket hamnade i den
enskilde brukarens ficka. Här insåg Skaneks ledning behovet av att
förtydliga vissa fundamentala och väsentliga samband mellan
föreningens och producentens ekonomi. Detta gällde inte minst hur
medlemsnyttan kom medlemmen tillgodo såväl direkt som på sikt.
Betydande utrymme ägnades åt detta pedagogiska arbete i
årsredovisningarna under 1980-talets första år.

Medlemsnyttan motsvarade Skaneks totala betalningsförmåga och
kunde delas upp i betalning för slaktdjur, produktionsservice och
avelsverksamhet, jordbruksförhandlingar och marknadsreglering samt
slutligen Skaneks egen ekonomi. Genom att göra denna uppdelning av
verksamheten tydliggjordes vad medlemmen fick ut av sitt medlemskap.
Det gällde inte minst den nyttan som var förknippad med jordbruks
förhandlingarna - för vilka det gick en avgift till LRF - och de kostnader
som belastade föreningen via marknadsregleringen. Dessutom bidrog
medlemmarna via föreningen till att finansiera det federativa organets,
dvs Slakteriförbundets, verksamhet inom områdena produktutveckling
och marknadsbearbetning. Som intresseorganisation företrädde
Slakteriförbundet de ingående föreningarna vid exempelvis
prisförhandlingar i branschen.

5.3.5 1980-talets början - överproduktion och fokus på
förädlingssidan

Decenniets inledning markerade en avveckling av prisstoppet på
köttvaror201 och en successiv minskning av livsmedelssubventionerna.
Trots detta fortsatte obalansen mellan konsumtion och produktion i
branschen. Väldiga köttöverskott orsakade jordbruket stora ekonomiska
problem när "köttbergen" måste exporteras till låga världsmarknads
priser. Inte sedan början av 1970-talet hade det rått balans på nötkötts
sidan medan produktionen av griskött i landet hela tiden hade varit
större än konsumtionen. Ökade exportbidrag via regleringskassan fick
betalas genom höjda slaktdjursavgifter från producenterna.

201 Från oktober 1980
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Trots detta bedömde ledningen inom Skanek föreningens utgångsläge
inför framtiden som gynnsamt. De starka sidorna utgjordes aven hög
andel slakt i området, en avancerad producenttjänst, en hög betalnings
förmåga / medlemsnytta, en hög soliditet och en god likviditet, en kunnig
personal samt ett starkt varumärke i Scan. På den svaga sidan framhölls
det otilIfredställande resultatet i förädlingen, den överdimensionerade
distributionsapparaten samt vissa svagheter i organisationen, främst i
samordningen mellan produktion och marknad. Gemensamma problem
för hela branschen var dock den vikande konsumtionen vilken orsakade
ett produktionsöverskott. Överkapacitet fanns framför allt på förädlings
sidan. Att klara EG- och USA-godkännande var en möjlighet men skulle
ställa höga krav i form av stora investeringar202•

Under de följande åren blev marknadsförhållandena för Skaneks del
tämligen oförändrade med fortsatta produktionsöverskott. En struktur
affär genomfördes 1982 då Kooperativa Förbundets slakteri i Eslöv
förvärvades i samarbete med Slakteriförbundet och KBS. Den livsmedels
politiska kommittens (LMK 83) arbete pekade på fortsatt minskad
köttkonsumtion och förordade därför minskad produktion. Utrednings
resultatet203 diskuterades intensivt och oron spred sig i branschen då
någon vägledning för hur produktionen skulle minskas inte gavs.
Debatten om det så kallade "köttberget" föranleddes av att jordbrukarnas
slaktdjursavgifter under 1984 uppgick till 1,5 miljarder kronor varav 1,2
gick till exportbidrag. Från Sverige gick detta år cirka 15 procent av
nötköttet och ungefär 20 procent av grisköttet på export204•

Under åren kring 1980 betonades inom KBS den långsiktiga planeringen
och en plan för tiden fram till 1985 utarbetades. En något ökad
slakttillförsel förbättrade det ekonomiska resultatet och den fastlagda
planen lade stor vikt vid att slå vakt om tillförseln så att den egna
förädlingen kunde vidareutvecklas. En ombyggnad av slakteriet
planerades med målet att det skulle kunna användas ytterligare tio år.
Slakteriet blev också senare godkänt för export till EG och USA.
Diskussionerna om sänkta livsmedelssubventioner föranledde en viss
oro i KBS' ledning för minskad konsumtion. Trots detta menade både
styrelse och förvaltningsråd i årsredovisningen för 1980 att den fortsatta
utvecklingen skulle bli god. Viktigare föreföll i stället vara att säkra
slakttillförseln i området genom att öka självförsörjningsgraden, dvs att
öka tillgången på smågrisar ("råvaran"). Det gällde att hämta tillbaka
tappad slaktkvantitet för att öka beläggningen och kapacitetsutnyttjandet

202 Skaneks årsredovisning 1982, s 15

203 SOU 1984:86 ("]ordbruks- och livsmedelspolitik" )

204 Skaneks årsredovisning 1984, s 10
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i befintliga anläggningar. Avräkningspriserna till producenterna hölls
uppe även om lönsamheten endast bedömdes som tillfredställande
vilket påverkade konsolideringen negativt. Föreningen kompenserades
dock i viss mån genom en stadgeändring som ökade insatsuttaget.
Samtidigt gjordes vissa förändringar i medlemsorganisationen. Bland
annat minskades antalet distrikt från nio till sju i syfte att göra dem
aktivare och slagkraftigare.

När Sverker Erlansson blev styrelsens ordförande efter Nils Arne
Nilssons bortgång 1983 stod KBS på många sätt vid en brytpunkt.
Subventionerna hade bidragit till en konstlad konsumtionsökning och
att en överkapacitet byggts upp i såväl producent- som slaktIed. När
subventionerna avvecklades under de första åren på 1980-talet tornade
dock problemetl upp sig. Alltför många slakterier satt med en för stor
kapacitet i en krympande marknad. De goda tiderna för KBS var således
över till följd av att föreningen satt med en för stor kostym där
marginalerna blev allt mindre. Under 1983 hade i princip ett helt nytt
slakteri färdigställts till en kostnad av 30 miljoner kronor.

Att i denna situation finna lönsamma former för producenterna blev en
utmaning särskilt som avsaknaden aven mera långsiktig jordbruks
politik upplevdes som besvärande. Det långsiktiga målet om att
föreningen skulle vara det instrument som skulle verka för optimal
medlemsnytta stod kvar men försvårades av ryckigheten i jordbruks
politiken där man bara kunde spekulera i vilka mål som fanns. Detta
drabbade självklart planeringen inför framtiden för både KBS och dess
medlemmar. I sin analys av den framtida problembilden i
årsredovisningen för 1983 menade KBS-ordföranden att det redan vid
den dåvarande produktionsnivån fanns en överkapacitet inom
branschen och att denna tillsammans n1ed den förmodade
konsumtionsminskningen skulle komma att få väsentliga konsekvenser
för de framtida verksamhetsförutsättningarna. Med tanke på att
slakteriet var både EG- och USA-anpassat drevs från ledningen linjen att
föreningen under alla omständigheter måste satsa på exporten eftersom
det fanns kapacitet för att producera marginaldjur. Avsaknaden av
traditioner som exportland innebar dock att en inte oansenlig
inlärningsperiod skulle bli nödvändig.

Under mitten av decenniet såg det något ljusare ut för KBS med stigande
avräkningspriser. En viss ökning av tillförseln och därmed ett bättre
kapacitetsutnyttjande låg bakom liksom framgångarna på exportsidan
där USA, Japan och EG utgjorde huvudmarknaderna. KBS kunde befästa
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sin ställning som landets ledande exportslakteri205. Att denna export
skett till låga priser och därför tärt på regleringskassorna ansågs bättre
än ett ännu större köttöverskott enligt kommentarerna i årsredovisningen
1985. Det stora frågetecknet rörde nu den anpassning av förädlingssidan
som stod på diskussionsagendan inom branschen.

De livsmedelspolitiska diskussionerna med debatt om livsmedelskvalite,
om den fortsatta överproduktionen och om den svaga prisutvecklingen
tilltog under 1980-talet. Skaneks resultat försämrades och det var framför
allt förädlingssidan som gick dåligt där små nya charkuterifabriker växte
upp och tog marknadsandelar från föreningen. Samtidigt hade det
tidigare ganska frostiga klimatet mellan de sydliga slakteriföreningarna
blivit allt mer öppet. Det var framför allt VDarna som hade tinat upp
samarbetet med allt frekventare kontakter. Denna dialog byggde på ett
annorlunda synsätt där förtroende och gemensamma intressen sattes i
förgrunden till skillnad från det tidigare motsats- och konkurrens
förhållandet. Exempelvis inleddes samarbete och utbyten på avelssidan,
förläggningen av semestertider koordinerades mellan föreningarna etc.

De positiva erfarenheterna från samarbetet initierade mer strategiska
diskussioner mellan Skanek, KBS och Scan KLS206 under 1985. Det var
förädlingen som stod i fokus och bedömningen var att när man väl hade
lämnat slakten så hade inte medlemmarna så många synpunkter utan
betraktade enbart förädlingen som ett sätt att tillföra pengar till
föreningen vilket därmed förbättrade producenternas avräkningspriser.
Olika strukturlösningar diskuterades med tanken att bilda ett
gemensamt förädlingsföretag för styckning, charkuteritillverkning och
försäljning av styckat och chark till detaljhandel och storhushåll. Det
samägda företaget skulle bli ett av dåtidens största inom svensk
livsmedelsindustri med 2,5 miljarder i omsättning och 2.000
anställda207. Nyckelorden var specialisering och samordningsvinster
och argumentet att ett enhetligt uppträdande på marknaden skulle ge
större slagkraft och mer styrka och därmed bättre lönsamhet. Dittills
hade varje förening för sig tvingats arbeta inom ett starkt begränsat
geografiskt område. De tre föreningarna skulle i och med detta kunna
koncentrera sig på de uppgifter som låg närmast medlemmarna, dvs
producenttjänst och slaktsidan.

205 Under 1985 gick hälften av allt styckat på export och KBS svarade då för cirka 30 procent
av de bondeägda slakteriernas USA-export (KBS' årsredovisning 1985, s 11).

206 De två föreningarna Kalmar Läns Slakterier och Kronobergs Läns Slakteriförening
fusionerade vid årsskiftet 1983/84 och ur detta uppstod den nya föreningen Scan KLS.

207 Skaneks årsredovisning 1985, s 19
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Diskussionerna om dessa omfattande strukturförändringar på
förädlingssidan realiserades sedermera och kom till konkret uttryck
under hösten 1986 då det samägda förädlingsbolaget Ovalen Livsmedel
AB startade sin verksamhet. Ägarandelen för Skanek var 45, för KBS 33
och för Scan KLS 22 procent. Samtidigt bildades ett säljbolag208 för
helfall, dvs slaktkroppar, vilket skulle sälja slakteriernas produktion till
Ovalen Livsmedel och till andra stycknings- och charkuteriindustrier via
bland andra Slakteriförbundet. En viss försäljning skulle också ske direkt
till butiker eller via grossist. Dessutom fanns konservtillverkaren Tre Kök
AB. Förhållandet mellan föreningarna och Ovalen var strikt affärs
mässiga. Från föreningsledningarna var bedömningen att det nya
företagens renodlade marknadsinriktning rimligen skulle ge bättre
resultat tack vare synergifördelar. Betalningsförmågan till slaktdjurs
producenterna borde därför också öka. Både Skanek och KBS betonade
att ingenting skulle förändras för medlemmen till följd av att förädlings
bolaget bildades. Tvärtom så skulle medlemmarna i Skanek få en
förening som odelat kunde ägna sina krafter åt det som låg närmast
uppfödningen; avel, rådgivning, smågrisförmedling, auktioner mm209•

Förädlingssidan drabbades emellertid av många praktiska problem i
starten vilket också slog på resultatet under Ovalens första tid. Även
under de kommande åren var verksamheten problemfylld med flera
omorganisationer och VD-byten som följd. Ett intensivt arbete vidtog
med att fortsätta de strukturella förändringarna och ge företaget en stabil
organisation. Under 1988 gick Slakteriförbundet in som delägare i
företaget via en riktad nyemission och de tre slakteriföreningarnas
ägarandel minskade därmed något. Ett namnbyte genomfördes också så
att företaget från och med 1989 gick under benämningen Scan Syd
Livsmedel AB.

5.4 1980-talets sista år - förbättrad produktionsbalans och
diskussioner om en ny jordbrukspolitisk inriktning
liksom utökat samarbete mellan Skanek och KDS

Trots att balansen mellan produktion och konsumtion förbättrades i
slutet av 1980-talet blev lönsamheten inom slaktdjursuppfödningen i
KBS allt sämre vilket visade sig i starkt minskande slaktvolymer och en
sjunkande soliditet. Såväl styrelsens ordförande Sverker Erlansson som
VDn Alf Andersson ställde sig därför i årsredovisningen för 1986 frågan

208 Andelskött Syd HB

209 Skaneks årsredovisning 1985, s 19
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om man verkligen behövde och därför skulle behålla de tre föreningarna
i sydsverige. Även om en fusion inte stod för dörren var de övertygade
om att det fanns betydande samordningsvinster att göra mellan de
föreningsägda slakterierna. Mot slutet av 1987 hade visserligen den
minskande slakten gjort att det åter rådde balans mellan produktion och
konsumtion - och att lönsamheten som en följd av detta förbättrades
något - men de minskade slaktvolymerna medförde att hela branschen
fortfarande led av överkapacitet.

Denna överkapacitet var ett av flera skäl till att nya diskussioner togs
upp mellan KBSoch Skanek om ett mer omfattande samarbete än det
som redan fanns på förädlingssidan. Till och från under 1980-talet hade
också fusionsplanerna förts på tal även om en sammanslagning av
föreningarna inte hade setts som realistisk förrän en bit in på 1990-talet.
De båda föreningarnas ledningar hade på ett gemensamt styrelsemöte
varit ense om att man på sikt också skulle fusionera. Det handlade därför
mer om att låta tiden göra processen politiskt mogen. Det var en naturlig
förlängning på samarbetet på förädlingssidan. Frågan om och behovet
av ett ökat samarbete mellan sydföreningarna i syfte att öka effektiviteten
ventilerades ute bland medlemmarna i KBS under 1987. De diskussioner
som förts mellan Jönköpings Läns Slakteriförening (JLS) och Scan KLS
under året hade säkert en viss betydelse i sammanhanget. Även från
Skaneks sida ställde man sig positiv till de förnyade tankarna om en
utökad samverkan mellan föreningarna. Inom Skanek hade det för övrigt
blivit VD-skifte i april 1987 då Bengt BrynelI slutade och Jan Persson
som varit VD för Köttforskningsinstitutet210 sedan 1983 - tog vid.

I slutet av 1987 beslutade därför KBS och Skanek om att gemensamt
utreda förutsättningarna för ett slaktsamarbete. En fusion sågs inte som
det enda sättet att komma tillrätta med överkapaciteten utan det
handlade på detta stadium mer om uttryck såsom "slaktsamverkan",
"utvidgat samarbete" mm. Resonemanget från KBS' sida var att
utnyttjandegraden i anläggningarna var mycket viktigare än
organisationsformen. Redan tidigare under detta år hade de båda
föreningarna med gott resultat prövat visst slaktsamarbete under
sommarsemestern. De förnyade kontakterna syftade således huvud
sakligen till att nå en optimering av slaktkapaciteten utan fusion. Den
förändrade marknadssituationen krävde en anpassning av

210 Köttforskningsinstitutet i Kävlinge startades 1967 av Slakteriförbundet för att genom

forskning och utveckling främja organisationens intressen. Verksamheten omfattade två
huvudområden; att främja köttkvalite samt bidra till den tekniska utvecklingen i syfte att
förbättra effektivitet och lönsamhet i hanteringen av kött (Slakteriförbundets

årsredovisning 1985, s 25).
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slaktstrukturen vilket föranledde styrelserna i KBS och Skanek att
samtidigt anlita en utomstående konsult211 att syna kostnadsbilden och
granska vilka möjligheter föreningarna själva hade att anpassa och
förändra sin verksamhet.

Utredningen presenterades i februari 1988 och visade att en reduktion i
slaktkapacitet endast kunde ske genom avveckling aven hel
slakterianläggning. Vissa administrativa besparingar förutsågs också i
ett samarbete. Rapporten gjorde bedömningen att beräknade besparingar
i realiteten endast kunde uppnås genom ett samgående mellan de två
föreningarna. Besparingarna låg i intervallet 7-16 öre per kilo slakt
beroende på vilka av de föreslagna åtgärderna som vidtogs. Utredningen
om vilka utrymmen som fanns för besparingar vid en slaktsamverkan
presenterades på föreningarnas distriktsmöten under mars och april
1988. Den behandlades även på ett gemensamt styrelsemöte i mars då
det enligt en källa var fråga om mycket allvarliga fusionsdiskussioner.
Detta resulterade i en samordning av slaktkapaciteten under
semesterperioden 1988 med goda erfarenheter.

Trots att de båda styrelsernas presidier212 enligt en källa "i princip var
överens dagen innan" lyckades man inte nå enighet om formerna för en
fusion eftersom KBS uppvisade en viss tveksamhet. En enig styrelse i
KBS valde därför att i mars 1988 tacka nej men signalerade samtidigt att
det handlade om att låta det här dröja några år så skulle man kunna ta
upp frågan till förnyad prövning. Besvikelsen från Skaneks sida var stor
då man hade förväntat sig ett samtycke till fusionen. Detta gällde även
Slakteriförbundet som hade agerat i riktning för ett samgående eftersom
en samlad slakt i sydsverige låg i deras intresse. Att skapa en fjärde
region vid sidan om Farmek, Scan Väst och "Norrland" hade varit
förbundets mål alltsedan diskussionerna inom ramen för Region Syd i
början av 1970-talet (jämför ovan).

Tveksamheten från KBS' sida bottnade främst i en allmän turbulens och
oro i den egna föreningen. Medlemsorganisationen i KBS var splittrad till
följd aven het debatt mellan stora och små producenter vilken smittade
av sig i form av öppna diskussioner om styrelsens förtroende och
sammansättning. Det fanns därför ingen vilja från förtroendemännens
sida att fusionera. Förhållandena i föreningen gjorde att man inte var
mogen att ta beslutet. Produktionen var för stor för att en hel anläggning
skulle kunna läggas ned och det talades i stället om att lägga ned

211 Ingemar Eka på LRF

212 Ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande
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slaktlinjer213. De aktuella besparingarna aven fusion med Skanek ansågs
som för små och därmed ointressanta i jämförelse med att få behålla
föreningen. Flera uppfattade det också som att balansen låg fel mellan de
båda föreningarna och att det därför blev för mycket psykologi i det hela.
Bedömningen från KBS' sida var helt enkelt att förutsättningarna för att
lyckas med fusionen var för dåliga. En representant från KBS uttryckte
det så här:

UEkonomiskt så var vi i ett underläge jämfört med Skanek och allting var lite tokigt
över huvud taget. Vad vi gjorde så var det negativa attityder och min egen uppfattning
var den att skall man gå in i en fusion så måste man jobba från någorlunda likartad
nivå. Alltså måste vi först bevisa i KBS att vi hade en egen kompetens."

Parallellt med dessa kontakter och samarbeten mellan föreningarna i
södra Sverige pågick en diskussion på riksplanet om en helt ny
jordbrukspolitik. Den internationella utvecklingen på handels- och
jordbruksområdet hade tillsammans med Långtidsutredningen 1987
redan pekat på behovet av omprövning i politiken inom dessa
områden214• Den något senare tillsatta livsmedelspolitiska arbets
gruppen (LAG) signalerade att en omsvängning var på gång mot en i
grunden helt ny jordbrukspolitik där avreglering och ökad
internationalisering skulle stå i centrum. Ledningen i Skanek menade att
mot denna bakgrund hade det blivit viktigare och svårare än någonsin
att på ett riktigt sätt bedöma framtiden. I årsredovisningen för 1988
konstaterade VDn Jan Persson således att den nya jordbrukspolitiken
skulle komma att ställa helt nya krav framöver på animalieproduktionen
där effektivitet, marknadsorientering, kvalite och god djuromsorg skulle
komma att vara ledstjärnorna.

Den jordbrukspolitiska debatten fick även återverkningar inom LRF som
under 1988 beslutade om "spårbytet" och därmed gjorde en
omsvängning från att ha varit motståndare till en avreglering och
marknadsorientering av jordbruket till att i stället verka för en
reformering av näringen. Spårbytet bekräftades på LRFs ordinarie och
extrastämma under 1989 vilka bland annat godkände arealbidrag som
stödform men också betonade betydelsen av företagssamhet och
entreprenörsskap inom jordbruket. Det marknadsorienterade synsättet
slog igenom och LRF profilerade sig allt mer som en näringspolitisk
organisation.

213 Slakterier är organiserade i "linjer" men till skillnad från sammansättning av exempelvis
en bil så delas djurkroppen upp i sina grundläggande beståndsdelar utefter slaktlinjen.
Följaktligen talar man om svinslaktlinjer och boskapsslaktlinjer beroende på om det är gris

eller nötkött.

214 Se avsnitt 4.7 för en närmare redogörelse för denna utveckling.
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5.4.1 Fusionstankarna pånyttföds i de båda föreningarna under 1989

Mot bakgrund av att KBS' styrelse tackade nej till fusion vid det
gemensamma styrelsemötet i mars 1988 så stod inte fusionsfrågan överst
på dagordningen när Mårten Björnsson tillträdde som ny VD efter Alf
Andersson sommaren 1988. Visserligen fanns tankarna om fusion där
men det tidsperspektiv som styrelsen gav var ungefär fem år. I stället
blev det desto viktigare för Mårten Björnsson att skapa stabilitet i det
turbulenta företaget.

UNär jag tillträdde som VD hade jag som målsättning att göra något vettigt av det här
innan det skulle bli fusion och jag räknade med att det skulle ta en tre till fem år innan
det skulle ske. Jag insåg att det första man skulle göra i den här föreningen det var att
se till att få lugn i medlemsleden. Organisationen var sönderkritiserad här inne. Här var
ju relationer det glömda konkurrensmedlet i föreningsrörelsen. Det gällde därför att
visa öppenhet och ge fakta åt alla håll. Sanningen har en helbrägdagörande effekt."

Det allt sämre ekonomiska läget hindrade inte att avräkningspriserna
prioriterades framför föreningens eget resultat. Delvis avspeglades detta i
att KBS med sina 23 procent hade den lägsta soliditeten av samtliga
slakteriföreningar vid inledningen av 1988215. När fusionsfrågan
lämnats riktades uppmärksamheten mot effektiviseringen av den egna
verksamheten och ett program för att minska kostnaderna vid
anläggningen i Kristianstad lanserades. Detta rationaliseringsarbete gav
trots en arbetsmarknadskonflikt i slutet av året goda resultat. I början av
1989 togs ett beslut om att på försök införa en modell för resultatdelning.
Detta fick också avsedd effekt med en allt effektivare produktion.

I sin kommentar i årsredovisningen för 1988 beskrev den nye VOn hur
det var att arbeta på en reglerad marknad där möjlighet fanns att
gemensamt hantera produktionsöverskotten. Mårten Björnsson
poängterade att det speciella med KBS var att föreningen sålde alla sina
produkter på en partimarknad där föreningen inte själv kunde påverka
priset. Detta var ett av skälen till att föreningen var tvungen att
åstadkomma förändringar genom att arbeta med interna frågor;
förbättrad intern effektivitet skulle öka konkurrenskraften. Enda
undantaget fanns på förädlingssidan där Scan Syd kunde påverka sin
marknadssituation.

Som framgått på flera ställen tidigare diskuterades jordbrukspolitiken
intensivt under 1988 och 1989 och allt pekade på att prisregleringen
skulle komma att överges. Även systemet med bidrag för att exportera

215 KBS' årsredovisning 1988, s 4
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överskott till lägre världsmarknadspriser ifrågasattes. I det längre
perspektivet kom även frågorna om landets förhållande till EG och
gränsskyddet mot import att påverka strukturen inom slakteri
branschen216. Ganska snart började ledningen i KBS också inse att
medlemmarnas ekonomi krävde ett effektivare resursutnyttjande och att
en mer omfattande samordning av slakten i sydsverige behövdes.
Visserligen bröts nedgången i svinslakten under andra halvåret 1988
men resultatet var inte tillfredställande. Även detta år prioriterade KBS
ett högre avräkningspris till sina medlemmar framför företagets eget
resultat. Det var mot denna bakgrund som diskussionerna (åter)upptogs
om ett utökat samarbete med bland andra Skanek.

Debatten om den förväntade nya jordbrukspolitiken utmynnade under
1989 också i nya tongångar från Skaneks ledning beträffande behovet
och betydelsen av samarbete över föreningsgränserna. Den för året nye
styrelseordföranden Olle Andersson pekade i årsredovisningen för 1989
på att samverkan, effektivitet och djuromsorg skulle bli nyckelord för
1990-talets köttproduktion. För att utnyttja resurserna på bästa sätt var
det också nödvändigt med ett ökat samarbete mellan föreningarna där
man inte såg till traditionella föreningsgränser. Även Jan Persson
menade att rörelsen från ett reglerat system till en öppnare och friare
marknad krävde ett nytänkande. Enligt VD var en sannolik utveckling att
branschen själv skulle få ta ansvar för eventuell överproduktion och att
detta skulle leda till ökade svängningar på marknaden. Även
avräkningspriserna till producenterna förväntades variera mer.
Budskapet var att just för att mycket var ovisst kring den framtida
branschutvecklingen så kom förändringen i det kortare perspektivet att
vara besvärlig. Samtidigt andades Jan Persson en smula optimism för
svensk köttindustri. På sikt kunde nämligen öppnare gränser också
innebära möjligheter och nya marknader även om branschen
inledningsvis självklart skulle vara tvungen att koncentrera sig på och
försvara hemmamarknaden. Inom slaktiedet var därför de samman
slagningar och samarbetsformer som planerades inledningen till en
förändringsprocess där svensk köttproduktion anpassades för framtida
marknadsbehov.

Det var med andra ord framför allt de omfattande förändringarna på det
jordbrukspolitiska området som utgjorde bakgrund till de förnyade
kontakterna mellan Skanek och KBS. Inledningsvis träffades de båda
VDarna några gånger för att senare vidga kretsen till att omfatta
styrelseordförande och de bägge föreningarnas presidier. I de första

216 För en utförligare diskussion, se avsnitt 4.7 i beskrivningen a~ branschutvecklingen.
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diskussionerna aktualiserades frågan om skillnaden i kapitalsituation
mellan föreningarna där Skaneks högre soliditet ansågs motivera ett
högre avräkningspris till dess medlemmar. Emellertid nåddes redan på
ett tidigt stadium en överenskommelse om att bortse från kapital
situationen vilket ansågs utgöra ett nyckelområde i fusionsarbetet.

Under hösten 1989 skedde ett antal sammankomster mellan
föreningarna där även Slakteriförbundets VD Sven Tidala medverkade
vid några tillfällen. Diskussioner om olika strukturfrågor ägde också rum
i den så kallade Marknadsnämnden där samtliga producentkooperativa
föreningars VDar var representerade. Kretsen av föreningar vidgades
sedan genom att Skanek även började diskutera med Scan Väst, Scan
KLS och Jönköpings Läns Slakteriförening aLS). Öppenheten för
alternativ kom till uttryck i att flera möjligheter diskuterades där man
bortsåg från de tidigare traditionella föreningsgränserna. Relativt snart
valde Scan KLS att i alla fall under 1990 avvakta med fusionsplanerna.

Inom KBS aktualiserades fusionsfrågan för första gången i styrelsen
under sommaren 1989. Mandat gavs till VD, styrelseordförande och vice
styrelseordförande att driva detta arbete. Hög prioritet gavs under hösten
åt att på olika sätt förankra frågan bland medlemmarna. Under
september och oktober gick Mårten Björnsson och Sverker Erlansson ut
och ägnade en hel dag vardera åt de sju distrikten i föreningen. Där
träffade de alla distriktsråds- och förvaltningsrådsledamöterna och
kunde tillsammans med dem gå igenom förutsättningarna för den
framtida verksamheten. Från ledningens sida lades vikt vid att vara
tydlig och klar över vad den trodde om den framtida jordbrukspolitiken
och om möjligheterna för KBS att fortleva som enskild förening. Vid
dessa möten fick ledningen en klar indikation från ägarna om att det
bara var att fortsätta diskussionerna och arbetet kring en eventuell fusion
med Skanek.

Den intensiva debatten om framtiden inom KBS fortgick under hela
hösten där det bland annat diskuterades kapacitetsutnyttjande, framtida
finansiering, marknadssatsningar och förädlingsverksamhet.
Resonemangen med förtroendemännen inom KBS resulterade i att ett
antal förtroendemannadagar genomfördes i början av november. Mårten
Björnsson försökte beskriva marknaderna och den överproduktion som
fanns såväl i Sverige som helhet som i den södra landsändan i
förhållande till övriga Sverige. Här ventilerades då också frågan om ett
utvidgat samarbete och en eventuell fusion som ett steg på vägen att nå
produktionsbalans. Det hela utmynnade i att ledningen fick fortsatt
förtroende i att gå vidare i frågan.
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Parallellt skedde ett motsvarande förankringsarbete inom Skanek där
ledningen redan under våren och hösten 1989 började "sälja in" att inom
föreningen skapa enheter med långa serier och försöka strukturera om så
att konkurrensen skulle kunna mötas på effektivaste sätt. Ledningen
fokuserade på att kunna slå vakt om en produktion i Sydsverige.
Förtroendemannaorganisationen blev inkopplad under hösten 1989
genom att styrelsen var ute i de olika distrikten och diskuterade den nya
jordbrukspolitiken och dess innebörd för Skaneks verksamhet. Frågan
om fusion skulle komma att bli en angelägenhet för en framtida
föreningsstämma i såväl Skanek som KBS och därför var det utom
ordentligt viktigt att på ett tidigt stadium informera och tolka den
radikalt nya marknads- och omvärldssituation de båda företagen stod
inför.

I detta skede av förändringsprocessen formulerades tankarna och
ideerna inte så mycket i direkta ekonomiska termer och inte heller ville
företagsledningarna innan den eventuella fusionen gå ut och peka på att
det slakteriet eller den produktionsplatsen skulle läggas ned. Genom
detta arbetssätt kunde oron bland medlemmar och anställda minimeras.
Innan själva fusionsarbetet inleddes prioriterades således medlemssidan
- förtroendemän och övriga ägare - så att dess stöd och uppslutning
kunde säkerställas. Som ett led i detta beslutades om att från och med
vintern 1990 månatligen skicka ut en särskild Skanek-information till
förtroendevalda med nyhetsbrev, notering, avräkningsprisjämförelser
och tillförselstatistik.

Den 15 december 1989 nåddes så en principöverenskommelse mellan de
bägge föreningarnas styrelser om att förorda fusion. Avsikten var att
åstadkomma en sammanslagning snarast möjligt men att förslaget till
medlemmarna om att fusionera samtidigt innebar att föreningarnas
stämmor skulle ha det avgörande inflytandet i ärendet. Det argument
som framfördes var att det låg stora möjligheter till ökad effektivitet och
slagkraft i ett samarbete. Samtidigt annonserades påbörjandet av ett
slaktsamarbete mellan Skanek och Scan Väst217.

Mot bakgrund av den stora och omfattande omställningen i branschen
och den stora förändringen som de bägge föreningarna skulle stå inför
1990 var det naturligt att en avsevärd del av årsredovisningarna för 1989
ägnades åt att belysa hur bland annat den nya jordbrukspolitiken kunde
förmodas påverka föreningarnas olika verksamhetsgrenar. Inom Skanek

217 Efter ett styrelsebeslut den 8 november 1990 bildades sedermera ett gemensamt bolag för

att ta hand om slakten i Halland.
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lades speciell tonvikt vid att förklara varför den egna förädlingen skulle
komma att ge ökad slagkraft i framtiden. Ett slopande av exportbidrag
och lagringsstöd skulle väsentligen komma att förändra marknads
bilden. Dittills hade konkurrensen varit fokuserad på att öka slakt
volymen för att få fullbelagda slaktlinjer och rationell produktion.
Framöver försvann den tryggade avsättningen vilken utgjort en central
del av den aktuella branschlogiken. I stället kom marknadens betydelse
att öka och varje slakteri hade att finna avsättning för sina produkter. Det
var här förädlingssidan och den egna förädlingsindustrins betydelse
kom in i bilden. Tidigare framgick att det gemensamma förädlings
bolagets - Scan Syd, ursprungligen Ovalen Livsmedel - lönsamhet inte
hade varit tillfredställande under företagets första tid. Även om resultatet
förbättrades 1989 kvarstod lönsamhetsproblemen i vissa verksamheter.

Redan i årsredovisningen för 1989 förutskickade Skaneks VD Jan
Persson att planerna på en fusion mellan Skanek och KBS skulle komma
att ta upp mycket tid och arbete i organisationen. Arbetet skulle
emellertid ses som en nödvändig investering inför framtiden och
förhoppningen var att redan under det första året kunna uppnå vissa
samordningsvinster218. Några uppskattningar i belopp eller summor
gjordes dock inte på detta stadium. Eftersom ett samgående med all
sannolikhet skulle komma att påverka personalsidan i de bägge
företagen inleddes redan under 1989 MBL-förhandlingar med de berörda
fackklubbarna Livsmedelsindustriarbetarförbundet (Livs), Sveriges
Industri~änstemannaförbund(SIF) och Sveriges Arbetsledareförbund
(SALF).

Det kan vara värt att påpeka att ledningen i Skanek redan här med en
viss oro noterade att de aktualiserade diskussionerna om olika
samverkansformer skedde i skuggan aven aviserad konkurrens
lagstiftning219 vilken i många stycken avsåg att förhindra eller försvåra
för lantbrukskooperationen att bli industriellt effektivare genom
strukturgrepp i dess olika branscher.

I sin VD-kommentar för verksamhetsåret 1989 fortsatte Mårten
Björnsson sitt samtal med medlemmarna och diskuterade det nya
jordbrukspolitiska förslaget till en omfattande förändring av hela'
marknadssituationen för KBS. Alltsedan förslaget presenterades i mitten
av året hade det varit föremål för mycket omfattande diskussioner.
Fortfarande omgärdades dock förslaget av mycket oklarheter och det

218 Skaneks årsredovisning 1989, s 3

219 Se avsnitt 4.7.3 i branschbeskrivningen angående detta utredningsarbete på

konkurrensområdet.
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rådde stor osäkerhet om hur det slutliga beslutet skulle komma att
utformas. Enligt Mårten Björnsson var det därför naturligt att ledningen
inom KBS lade dessa frågor till grund för höstens aktiviteter med
förtroendemännen. Distriktmötena fick karaktären av framtidsinriktade
och konstruktiva diskussioner med målsättningen att skapa förståelse
och enighet kring kraven på anpassning tillomvärldsförändringarna.
Mårten Björnsson hävdade att resultatet blev att KBS kunde uppnå en
avsevärd beslutskraft beträffande föreningens fortsatta verksamhet vilket
också ledde fram till styrelsebeslutet i december om att förorda en fusion
med Skanek.

5.4.2 1990 - fusionsarbetet intensifieras

Under vintern 1990 pågick ett omfattande arbete med att utforma ett
förslag till fusionsavtal. De båda företagsledningarna menade att
eftersom branschen stod inför en så betydande industriell omvandling så
skulle fusionen ses som en offensiv framtidssatsning där föreningarna
behöll initiativet i stället för att låta de yttre omständigheterna bli
tongivande i utvecklingen. Att förändringstakten skulle accelerera till
denna grad var dock inte väntat. Än viktigare var det därför att behålla
beslutskraften och fortsätta i den färdriktning som angivits av fusionen.
Mårten Björnsson argumenterade att det i ett större perspektiv handlade
om att starta och driva en industriell förändring vars slutmål skulle vara
att etablera bästa möjliga kontaktyta mot marknad och kunder så att
slaktdjursproduktionen skulle kunna bedrivas med lönsamhet. Att
politikerna ändrade förutsättningarna hindrade inte att målsättningarna
måste vara tydliga liksom betydelsen av goda medlemsrelationer och
engagemang hos medarbetarna22o•

Inom Skanek inleddes året med ett beslut om att starta ett slaktsamarbete
med Jönköpings Läns Slakteriförening (JLS) vilket innebar att Skanek
från och med mars månad kom att slakta svin åt JLS medan JLS å sin
sida slaktade storboskap åt Skanek. Syftet var att minska transport
kostnaderna och att i slutändan kunna göra anläggningen i Sävsjö 
vilken tillhörde JLS - till ett renodlat boskapsslakteri. I övrigt
dominerades de första månaderna av 1990 inom Skanek av ett
omfattande förankringsarbete ute hos medlemmarna beträffande den
avsedda fusionen. Det var framför allt VD och styrelseordförande, dvs
Jan Persson och Olle Andersson, som företrädde ledningen i dessa
sammanhang. Trots de dramatiska förändringarna på marknaderna

220 KBS' årsredovisning 1989, s 5
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lanserades fusionen som en början på en snabb utveckling inom
lantbrukssektorn och som ett naturligt steg på vägen mot en konkurrens
kraftig livsmedelsindustri; en "evolution" som Jan Persson uttryckte det.
Frågan om fusion stod också i centrum på de distriktsmöten som hölls i
slutet av mars månad. På samtliga tio distriktsmöten uttalades ett
enhälligt stöd för fusionen även om en viss kritik fanns mot skillnaderna
i förmögenhet mellan föreningarna och att Skanek därför skulle vara för
generösa gentemot KBS. Ledningen menade dock att Skaneks
medlemmar inte skulle bli lidande av detta eftersom det fanns en
industriell styrka i. KBS som skulle komma samtliga medlemmar i den
nya sammanslagna föreningen tillgodo.

Diskussionerna vid distriktsmötena präglades annars av den osäkerhet
många medlemmar kände inför framtiden. Osäkerheten berörde inte
bara branschen och företaget Skanek utan i hög grad även den enskilde
producentens framtida verksamhetsförutsättningar. Vad skulle den nya
jordbrukspolitiken få för konsekvenser för slaktdjursproducenten och hur
såg möjligheterna ut för en långsiktig överlevnad med ett rimligt
ekonomiskt utbyte av verksamheten? Som ett led iförankringsarbetet
hölls också ett telefonväkteri den 12 mars där medlemmar kunde ringa
och ställa frågor till Skaneks ledning221 angående den nya jordbruks
politiken och den förestående fusionen.

Vid ett möte den 16 februari med Olle Andersson och Jan Persson
tillstyrkte KBS' förvaltningsråd och styrelse uppläggningen av fusions
förslaget. Man var helt överens om att lägga fram förslaget på vårens
distriktsmöten. Den 16 mars undertecknades fusionsavtalet där det
fastslogs att hänsyn inte skulle tas till skillnader i soliditet mellan de
bägge föreningarna. Således skulle lika villkor gälla för samtliga
medlemmar från och med 1990. En annan viktig del i avtalet rörde
förtroendemannaorganisationerna i Skanek och KBS vilka förutsattes
kvarstå oförändrade intill 1991 års val.

Inom KBS kallades samtliga medlemmar och anställda till
informationsmöten i slutet av februari på Sommarlust i Kristianstad och
i Torskors i Blekinge. Cirka 350 personer kom för att höra ledningens
redovisning och för att få möjlighet att ställa frågor med anledning av
förslaget till fusion. I huvudsak ställde sig mötena positiva men en viss
misstänksamhet fanns dock mot faran i att bli "uppätna" av det större
Skanek. Emellertid fick tveksamma medlen1mar lite mer "kött på benen"
och hade därför mentalt vant sig vid tanken på fusion när man kom fram

221 Ledningen representerades av VD Jan Persson, styrelseordförande Olle Andersson, förste

vice ordförande Hans Thuresson samt andre vice ordförande Alf Andersson.
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till de ordinarie distriktsmötena i månadsskiftet mars / april. Tid gavs
för att fundera och att närmare sätta sig in i frågeställningarna. Vid
distriktsmötena accepterades i stort sett tanken och där kunde föras en
konstruktiv diskussion för att slutligen tillstyrka och ta det formella
uttalandet om ja till ett samgående med Skanek.

Sammanfattningsvis var därför medlemmarna i såväl Skanek som KBS
på det hela taget överens med företagsledningarna om det riktiga i ett
samgående. Samtliga sjutton distriktsmöten i de båda föreningarna sade
därmed ja till fusionen. Resultatet av förankringsarbetet hos ägarna hade
blivit att föreningarna kunde uppvisa en betydande beslutskraft
beträffande den framtida verksamhetsutvecklingen. Emellertid tillkom
en oväntad osäkerhetsfaktor i fusionsarbetet när Näringsfrihetsombuds
mannen (NO) den 8 mars beslutade om en så kallad "fördjupad
undersökning" av fusionen222• Redan i mitten av februari hade Skanek
och KBS begärt en förklaring från NO att något hinder mot en fusion
mellan föreningarna inte förelåg enligt konkurrenslagen. NO hade dock
en annan uppfattning och ställde sig negativ till sammanslagningen.

NO utarbetade i början av april en promemoria vari hävdades att ett
fusionerat Skanek och KBS på en internt avreglerad marknad med
bibehållet gränsskydd skulle få en dominerande ställning i slaktIedet.
NO stödde sig i sin argumentering på konkurrenskommittens
delbetänkande223 vilken hade lagt fram ett förslag till temporär
lagstiftning på konkurrensområdet. Denna utredning gjorde gällande att
kooperativ samverkan inom ekonomiska föreningar inte borde omfattas
av koncernundantaget i konkurrenslagen. Med andra ord skulle
riksorganisationen i detta fall, dvs Sveriges Slakteriförbund, inte
betraktas som en koncern och därmed komma undan en bedömning av
dominerande ställning på marknaden. NO hade också i sin
dittillsvarande praxis ofta bedömt Scan som en enhet vad avsåg
marknadsandelar i slakt, styckning och chark224•

Att nu medge ett särskilt undantag för lantbrukskooperationen från
fusionskontroll eller annan prövning enligt konkurrenslagen skulle på

222 En "fördjupad undersökning" var en sådan undersökning av fusionen som avsågs i 20 § första

stycket, andra meningen i den dåvarande konkurrenslagen.

223 SOV 1990:25 ("Konkurrensen inom livsmedelssektorn")

224 Slakteriförbundets förvärv av det största privata styckningsföretaget AB Samfod hösten
1980 föranledde ett ingripande av Marknadsdomstolen. Dess utslag i ärendet under slutet av

1982 kom att lägga grunden för den överenskommelse som träffades mellan NO och
Slakteriförbundet under våren 1983 och som innebar vissa åtgärder för att undanröja risken för
konkurrensbegränsningar inom köttbranschen (SPK 1983:19, s 2-3).
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sikt kunna förhindra en aktiv konkurrenspolitik inom andra sektorer
enligt konkurrenskommitten. Den nu aktuella fusionen borde inte få
genomföras med hänsyn till /Iden osäkerhet som råder om de framtida
marknadsförhållandena och till de risker för negativa verkningar på i första
hand effektiviteten i branschen som en så dominerande fören ingsbildning som
den aktuella fusionen skulle medföra" (ur NOs anmälan av fusionen till
Marknadsdomstolen, s 12). I sitt genmäle över promemorian betonade
parterna att effekterna av den kommande avregleringen var svår
bedömda och bestred därför att fusionen skulle vara skadlig ur
konkurrensrättslig synvinkel.

Mot denna bakgrund anmälde NO den 29 maj fusionen mellan Skanek
och KBS inför Marknadsdomstolen. Vad domstolen hade att pröva gällde
frågan om det "nya Skanek" skulle få en alltför dominerande ställning
på marknaden och att fusionen därför skulle vara otillbörlig från allmän
synpunkt. NOs bedömning var att så var fallet vilket föranledde ett
yrkande om att Marknadsdomstolen skulle förbjuda fusionen.
Marknadsdomstolen delade dock inte NOs uppfattning i frågan och
lämnade den 18 oktober hans (Gunnar Hermanssons) talan utan bifall.
Som skäl för sitt avslag menade domstolen att /Iden framtida utvecklingen
inte kan bedömas med sådan säkerhet att det nu kan fastställas att den påtalade
fusionen leder till marknadsdominans" (Marknadsdonlstolens beslut
1990:24, s 20-21).

Skaneks och KBS' dåvarande sammantagna marknadsandel var alltså
inte så stor att den i och för sig måste innebära marknadsdominans på
en avreglerad marknad. Hur denna andel skulle komma att utvecklas
efter den 1 juli 1991 kunde inte förutses med någon grad av säkerhet och
det gällde även marknadsförhållandena i övrigt ansåg domstolen. Ett
ingripande mot fusionen enligt 5 § konkurrenslagen kunde därför inte
ske. Fusionen blev sedermera formellt godkänd i tingsrätten i mars 1991.

5.4.3 De formella fusionsbesluten samt de operativa konsekvenserna

Trots NOs negativa inställning till fusionen fortskred fusionsarbetet med
oförminskad styrka under våren 1990. I enlighet med de ursprungliga
planerna togs fusionen upp på Skaneks ordinarie stämma i Lund den 25
april. Stämman blev dock i stort sett odramatisk beträffande den centrala
punkten på dagordningen rörande förslaget till fusion. Visserligen fanns
kritiska röster från enskilda fullmäktigeledamöter som var missnöjda
med den ekonomiska uppgörelsen men ingen motsatte sig själva
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fusionen. Mot bakgrund av att det rörde sig om en så kallad
"absorptionsfusion" där Skanek skulle vara den övertagande föreningen
hade det i juridiskt hänseende räckt med ett styrelsebeslut för att
genomföra fusionen från Skaneks sida. Ledningen i Skanek hade dock
valt att höra stämmans mening i frågan och på sätt låta den vara
"rekommenderande". En fulltalig fullmäktigegrupp var närvarande och
det presenterade fusionsförslaget - i vilket det alltså inte togs hänsyn till
soliditeten i respektive förening - bifölls.

Två dagar senare hölls KBS' ordinarie stämma i Kristianstad. Även här
var samtliga förtroendevalda närvarande och enhällighet kunde uppnås
vid omröstningsförfarandet. Den totala enigheten gällande beslutet om
fusion med Skanek krävdes också enligt föreningslagen225 för att inte en
extra föreningstämma skulle bli nödvändig. KBS var den överlåtande,
dvs upphörande, föreningen och skulle i och med fusionen uppgå i
Skanek. Medlemmarna i KBS blev därmed också medlemmar i den
kvarvarande föreningen, dvs Skanek.

Den första juni hölls sedan en gemensam extra stämma i Hörby och val
av styrelse kunde ske till det "nya Skanek". Styrelsen bestod som tidigare
av tio ledamöter varav tre kom från före detta KBS. Vid det efterföljande
konstituerande sammanträdet kvarstod Olle Andersson som ordförande
medan Sverker Erlansson blev förste vice ordförande i den nya
föreningen. Genom en kompromiss utsågs två andre vice ordförande
(Hans Thuresson och Alf Andersson). Jan Persson fortsatte som VD
medan Mårten Björnsson blev kvar som platschef vid anläggningen i
Kristianstad till den första augusti då han efterträddes av Peter Hök som
tillika blev tekniskt ansvarig i nya Skanek. På förtroendemannasidan
blev förändringarna mindre. I enlighet med fusionsavtalet behölls
medlemsorganisationerna intakta och KBS' gamla distriktsindelning
införlivades således i den nya föreningen. Totalt fanns det därför hela
sjutton distrikt intill 1991 års vaL

Parallellt med dessa mer formella frågor och ärenden pågick även ett
betydande operativt arbete med att förbereda och klara samman
slagningen av de två företagen. Stor vikt lades vid att sköta övergången
så smidigt som möjligt för alla berörda aktörer och intressen. På
medlemssidan handlade det om att kunna sköta producenttjänst och
rådgivning som vanligt och avräkningar hade att fungera då själva
slaktproduktionen fortgick i vanlig takt och omfattning under denna
period av intensivt förändringsarbete i de båda företagen. Att kunna ta

225 Se Föreningslagens tolfte kapitel för en mer ingående beskrivning av fusionsförfarande

mellan ekonomiska föreningar.
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hem vissa samordningsvinster på den administrativa sidan ansågs av
de ledande aktörerna vara en operativ och tydlig uppgift i samordnings
arbetet. Här ingick bland annat en översyn av eventuell dubbelbe
manning på vissa funktioner när de två huvudkontoren skulle slås ihop.

Redan på ett mycket tidigt stadium inleddes också MBL-förhandlingar
med de berörda fackklubbarna. Från det att den gemensamma avsikts
förklaringen om att fusionera hade presenterats i december 1989 hade
företagsledningarna fört kontinuerliga förhandlingar med respektive
fackklubb. Överflödig personal försökte man omplacera och utbilda i
syfte att kunna behålla dem. Trots detta kvarstod ett antal personer där
vederbörlig uppsägning skedde. Förhandlingarna på personalsidan
skedde, enligt uppgift från ledningshåll, i ett fruktbart samarbetsklimat
där konstruktiva lösningar hela tiden söktes. Som bas för hela personal
arbetet låg det gemensamma utvecklingsavtal som Skanek och de
fackliga organisationerna träffade 1987. De fackliga förhandligarna
kunde under hela fusionprocessen föras utan att de centrala
organisationerna behövde kopplas in.

Redan från början föreföll det klart att en väsentlig aspekt på
integrationsarbetet stod att finna i de mer eller mindre tydliga och
uttalade skillnader i arbetsssätt och företagsklimat som trots allt
existerade mellan föreningarna. Även om verksamheten till sin natur och
i grunden var identisk så ansågs Skanek vara mer formaliserat och
toppstyrt i jämförelse med KBS. Detta kom till uttryck i såväl styrelse
arbetet som den löpande affärsverksamheten, något som framgår av
följande citat från några personer i företagens ledningsgrupper:

"Skanek är mer, ska vi säga, mer byråkratiska, mer organiserade i system och rutiner.
Vi vet vad som händer på de olika ställena och jag skulle nog vilja säga att vi är mer av
en företagsorganisation medan KBS har varit en plats med en VD som har haft allt i
sina händer. Och det är nog lite lösare, mer delegerande ansvar. Vi har ju erfarenheter
från när Sean Syd bildades där vi fortfarande efter fyra år lever med de här
företagskulturerna. Där är skillnaderna; det är alltså mer av ordning och reda inom
Skanek."

"På föreningsnivå finns det olika synsätt på styrelsearbete där KBS alltid haft en liten
styrelse utan suppleanter medan Skaneks styrelse varit stor och formaliserad med
arbetsutskott. Skanek har mer fusionerat i olika sammanhang och blivit större
efterhand och det har ju en viss förmåga att öka antalet styrelseledamöter. Inom KBS
har man inte hållit så där hårt på att man ska komma från ett visst område."
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IISom självständig förening har KBS en kultur som av naturliga skäl inte är samma som
vår. De har i många år varit en anläggning och med ledningen där. Vi agerar till exempel
annorlunda - effektivare och prioriterar på ett annat sätt - nu än vad vi gjorde när vi
hade huvudkontoret inne i Malmö. KBS har varit på anläggningen hela tiden med alla
de fördelar som finns. Vi måste vara mer formella. Vi har klarat ut en hel del i form av
till exempel en personalhandbok för att ge enhetlighet. Det finns av naturliga skäl inte i
KBS med en anläggning."

Många menade också att de olika företagskulturerna var produkten av ett
historiskt konkurrensförhållande där en sorts "store- och
lillebrorsmentalitetll alltid rådit mellan föreningarna.

liDet har funnits ett konkurrensförhållande och ett store- och lillebrorskomplex mellan
oss och det sitter djupt hos folk. Så det här inte okomplicerat ... och naturligtvis har
det funnits dåliga relationer i gränstrakterna med konkurrens om betalningsförmågan."

liDet har då varit en viss tävlingsinstinkt mellan föreningarna och det har klart
inneburit att man många gånger kanske långsiktigt har missat vettiga investeringar och
planeringar."

Speciell uppmärksamhet riktades mot det framtida förhållandet mellan
anläggningarna och huvudkontoret där framför allt KBS-sidan hade
farhågor för att Skaneks arbetssätt skulle komplicera integrationsarbetet.

liDet är om beslutsvägarna, dvs det här mellan vad produktionsplatserna bestämmer
och vad man gör centralt som man inte har snackat sig samman. Det finns alltså en
målkonflikt i det här med självständigheten för anläggningarna och i hur mycket man
vill styra från centralt håll."

IIVi kan aldrig bli detsamma som vad Tomelilla och Halmstad är utan jag tror att man
kommer att få respektera Kristiantad-anläggningen mycket mera om man ska lyckas
med detta. Får man inte till de anställda det beskedet att beslutanderätten och
initiativkraften är kvar och får verka på den så dröjer det inte mer än två månader så
börjar man rycka på axlarna här."

IIDu måste ha en mer systematiserad umgängesform på papperet i alla fall än vad du
behöver när du sitter med bara en anläggning.... Det bästa är att ha någon form av
checklista så vi klarar ut det så att den här dialogen pågår med förtroende från båda
parter."

Av bland annat ovanstående skäl innehöll MBL-förhandlingarna inte
bara hanterandet av överflödig personal utan hade också som syfte att på
olika sätt underlätta integrationsarbetet i den nya föreningen. Att flytta
om viss personal i den nya organisationen och mellan anläggningarna
sågs som ett viktigt steg på vägen mot att minska klyftorna mellan de två
företagskulturerna. Här ingick därför bland annat beslut om att
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genomföra ett utbyte av chefer över företagsgränserna. Den tekniske
chefen inom KBS Jan Gardell kom att från och med augusti verka i
Kävlinge som platschef och produktionschef i det nya Skanek medan
den tidigare produktionschefen i Skanek Peter Hök kom att bli platschef
vid arLläggningen i Kristianstad. Tanken på denna "korsbefruktning"
mottogs dock inte helt odelat positivt. Ute i organisationerna fanns ett
visst motstånd vilket grundade sig i de ovan nämnda olika filosofierna
kring ledning och styrning av verksamheten.

Redan den första juni, alltså samma dag som den gemensamma extra
stämman sade ja till fusionen, genomfördes dataöverföringen av
ekonomisystem, lönesystem, avräkningar mm från KBS till Skanek. Den
adminstrativa sidan av fusionsarbetet avlöpte förvånansvärt väl och efter
sommaren hade det mesta fallit på plats. Några dagar senare - närmare
bestämt den 9 juni - tog riksdagen det så omdebatterade beslutet om den
nya livsmedelspolitiken vilken skulle komma att träda i kraft från och
med halvårsskiftet 1991. Beslutet innebar att prisregleringen av jord
brukets produkter skulle upphöra vilket radikalt ändrade förut
sättningarna för stora delar av livsmedelsproduktionen i landet226•

Under sommaren 1990 blev det också klart att Jan Persson från den 1
oktober skulle lämna posten som VD för att i stället bli VD för
Slakteriförbundets nybildade holdingbolag Scan Invest. Till ny VD för
Skanek utsågs Sune Sigvardsson som därmed lämnade sin chefs
befattning på Scan KLS i Kalmar. Ledningen och styrelsen i Skanek lade
under sensommaren och hösten stor vikt vid analysarbetet kring den
egna föreningens anläggningsstruktur och vad den nya livsmedels
politiken kunde få för konsekvenser för denna. Det troliga scenariot var
en kraftig produktionsminskning vilken måste mötas med en
omfattande strukturrationalisering för Skaneks vidkommande. En
utredning tillsattes i oktober med uppgift att analysera den stora och
bestående volymnedgång inom svinslakten. Den 8 november togs en rad
styrelsebeslut av strategisk karaktär vilka angav den fortsatta färd
riktningen för företaget. Slakteriproduktionen skulle koncentreras till
Kristianstad och Kävlinge medan anläggningarna i Halmstad och
TomeliIla skulle avvecklas under första halvåret 1991. Ett slaktsamarbete
med Scan Väst konfirmerades genom att ett gemensamt ägt slaktbolag
bildades. Bolaget hyrde slakteriet i Varberg av Scan Väst. Beslut togs
också om att etablera ett slaktsamarbete med Scan KLS samt att fortsätta
slaktsamarbetet med JLS i syfte att sänka transportkostnaderna.

226 Bilaga 3 beskriver mer i detalj beslutets innehåll, vilka korrigeringar som senare gjordes
och vad som faktiskt kom att bli följden för branschens utveckling.
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Kapitel 6

EN TEMATISK EMPIRISK ANALYS

Jag redogjorde i kapitel 2 för studiens övergripande metodansats och det
framgick också i avsnitt 2.5 hur jag mer i detalj gick tillväga vid
bearbetningen av det empiriska materialet och i den därpå följande
analysfasen av forskningsprocessen.

I detta kapitel görs något jag har valt att kalla en "empirisk analys". Det är
således en analys på empirins villkor där jag i temaform redovisar de
områden eller frågor som var mest framträdande och vilka jag bedömt
vara väsentliga för förståelsen av datamaterialet. Vid genomgången av det
empiriska materialet destillerade jag fram ett antal teman som återkom
med jämna mellanrum. Jag har också valt att illustrera och tydliggöra
dessa teman genom direkta utsagor och citat från de intervjuade
aktörerna. Tanken är således att ytterligare fördjupa några av de mest
centrala frågeställningarna i och aspekterna på det empiriska materialet.
Detta kapitel kan delvis sägas utgöra en fortsättning på fallbeskrivningen
i kapitel 4 och 5 och bidrar i så motto till att uppfylla denna studies
deskriptiva syfte, dvs att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka vad
som utmärker situationer och förhållanden av extrem strategisk
förändring och osäkerhet.

Den empiriska analysen har därmed ett beskrivande språk och innebär ett
kompletterande sätt att förstå det empiriska materialet. I linje med mina
metodologiska utgångspunkter görs därför inga teoretiska kopplingar till
de empiriska observationerna utan det primära syftet är snarare att
presentera det empiriska materialet i "semi-bearbetad" form, dvs
sorteringen är i huvudsak gjord på empirins villkor och kan i den
bemärkelsen sägas vara induktivt framtagen. Den tematiska
presentationen fungerar här som brygga över till den mer teoretiskt
orienterade analysen i kapitel 7 där föreställningsramen i kapitel 3
kommer i förgrunden på ett mer påtagligt sätt än i detta kapitel. Det är i
den teoretiska analysen som min begreppsapparat utvecklas och det är
där jag försöker bidra till en fördjupning och vidareutveckling av
lednings- och organisationsteorin inom området strategiskt förändrings
arbete. Kapitel 7 svarar därför mot studiens teoriutvecklande syfte (jämför
avsnitt 1.5).
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6.1 En turbulent bransch med uppkomst av ett "vakuum" i
strategiskt hänseende

Inledningsvis kan vi slå fast att de båda studerade företagen upplevde
minst sagt dramatiska förändringar i sin omvärld under den aktuella
tidsperioden för denna studies genomförande. Slakteribranschen och hela
jordbruksnäringen genomgick under slutet av 1980-talet stora och snabba
förändringar som på ett fundamentalt sätt kom att förändra konkurrens
situationen och spelreglerna på marknaden. Som framgått hade
omvärldsförändringarna sin främsta grund i en rad politiska beslut som
gällde avreglering av branschen. Tidigare hade stora delar av livsmedels
sektorn haft exportstöd och åtnjutit gränsskydd. Inom ramen för
prisregleringen för jordbruksprodukter hade kompensation erhållits för
kostnadsökningar inom slaktiedet. Detta hade dittills inneburit en i
praktiken garanterad avsättning för all produktion och därmed ett
volymtänkande i produktionsledet av branschen. Skaneks VD uttryckte
sig på följande sätt om de förändrade förutsättningarna:

UVi är på väg in i ett jättelikt experiment med en hel yrkeskår där inte bara
livsmedelsförsörjningen skall beaktas utan även regionalpolitik, beredskap,
miljöaspekter etc. Avreglering och öppnare marknad innebär att möjligheten att på
facklig väg diskutera fram priser på jordbruksprodukter försvinner." (ur "Nytt från
Skanek", nr 2, 1990, s 1)

Regleringarna medförde att marknadsorientering var svagt utvecklad på
många områden, vilket bland annat hade motverkat önskvärda struktur
rationaliseringar. De förändrade förutsättningarna berörde inte enbart det
jordbrukspolitiska området utan gällde också internationell handel med
livsmedel. De nya politiska signalerna om en förändrad nationell och
internationell konkurrensbild var därför ett led i den påbörjade harmoni
seringen av svensk livsmedelspolitik till den internationella utvecklingen
på området såsom GATT-förhandlingar och förhållandena inom den
Europeiska Gemenskapen. De radikalt förändrade marknadsförut
sättningarna ledde till ett behov av nya strategier för flertalet aktörer inom
branschen.

Mycket stor osäkerhet om den framtida utvecklingen fanns i de båda
studerade slakteriföretagens styrelser och ledningsgrupper. De dittills
rådande föreställningarna kring verksamheten och dess villkor hade i viss
mån kollapsat. Det närmast kaotiska i läget kan illustreras av följande
citat från personer i företagens ledningsgrupper:
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"Om jag skulle säga vad jag har tänkt på mest de senaste månaderna så är det ju det
vad som kommer att hända med marknaden och jag har inget svar."

"Jag har ju våndats och funderat mycket själv på vad f-n det är som händer på
marknaden. Men det är ju ingen annan heller som vet."

"Vi kommer att uppleva en situation som vi aldrig har haft tidigare där vi själva måste
ut och sälja de produkter vi tar in och det ställer andra krav på produktionskapacitet
och resurser. Marknadssidan och hur den ska fungera i framtiden är nog för de flesta i
Sverige fortfarande höljd i dunkel. Vi har därför många osäkra faktorer framför oss."

De båda företagen hade till följd av de långtgående omvärldsförändring
arna således hamnat i en extrem osäkerhetssituation, där det kom att
ställas mycket speciella krav på respektive företagsledning. Flertalet
nyckelaktörer hade svårt att uttala sig om den långsiktiga strategiska
inriktningen och de upplevde det som problematiskt att företagen kunde
uppfattas som "strategiIösa" . Några uttalanden från en styrelseledamot
och två personer ur ledningsgrupperna kan illustrera denna problematik:

"Vi har ännu inte närmat oss några viktiga strategifrågor i styrelsen och jag tycker att
även om vi inte nu av formella skäl kan fatta några beslut så borde vi i styrelsen ha
anmält att vi snarast ska ta tag i strukturfrågorna. Dessa är ännu inte nämnda och jag
uppfattar det som ett vakuum."

"Vi har just nu inte någon uttalad målsättning som alla eller majoriteten av de anställda
kan förstå och det har vi också tagit upp med dem."

"Vi kör ju det här företaget strategilöst idag, officiellt i alla fall. Det är ju det som är det
stora problemet. Problematiken ligger i att vi inte har slagit fast en officiell strategi i en
avreglerad miljö och snart måste vi ha en sådan som både anställda och medlemmar
kan förstå och ställa upp på. Den här strategilösheten är inte bara ledningsgruppens fel
utan det ligger också ett visst ansvar på ägarsidan."

Under de extraordinära omständigheter som var för handen ställdes det
mycket stora krav på företagens förmåga till anpassning och förändring
eftersom det etablerade sättet att bedriva verksamheten inte längre
betraktades som konkurrenskraftigt. Att då radikalt förändra och
omforlnulera basen för verksamheten utgör i allmänhet en grannlaga
uppgift för ledningen. En dylik strategisk omorientering kräver vanligen
en noggrann analys och genomgång av hela företagets resurser och
kunnande. Existerande rutiner och tänkesätt måste omprövas i syfte att
finna nya konkurrenskraftiga sätt att bedriva verksamhet.

Från den redovisade studien kan man konstatera att radikalt förändrade
verksamhetsförutsättningar förefaller leda till en period där kraven och
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förväntningarna på en förändrad strategisk inriktning blir mycket stora.
Framtiden var mycket oviss och därmed svårförutsägbar, vilket skapade
stor osäkerhet inom branschen. Detta medförde att formulerandet aven
strategi blev en delikat uppgift för de ledande aktörerna. Avsaknaden av
en strategi innebar ett "strategilöst" tillstånd och en annalkande
legitimitetskris för ledningen. Detta resulterade i ett "vakuum" i strategiskt
hänseende, vilket utmärktes av att det fanns starka krafter i rörelse såväl
inom som utanför företaget. Dessa krafter syftade till att fylla och ersätta
det uppkomna tomrummet. Det fanns framför allt ett behov hos ägare och
anställda i de båda företagen av ett riktmärke eller en motivbild för
verksamheten i fråga. Om inte denna period av strategiskt "vakuum" på
något sätt kunde hanteras och överbryggas skulle företaget och företags
ledningen tappa tempo och förtroende.

Hur kan då den uppkomna situationen av strategiskt "vakuum" och de
drivkrafter som var för handen förklaras? Detta kapitel redogör för och
diskuterar tre empiriska teman vilka samtliga illustrerar problematiken
med ett strategiskt "vakuum". Framställningen pekar även på några olika
sätt som denna situation kunde hanteras på från ett lednings- och
ägarperspektiv. Mot bakgrund av de empiriska fallbeskrivningarna syftar
framställningen till att induktivt ta fram ett antal förklaringsfaktorer
gällande den empiriskt redovisade problemställningen rörande en period
av extrem osäkerhet och hur det uppkomna "vakuumet" framgångsrikt
kunde hanteras.

Inledningsvis lyfts tiden fram som en central förklaring till hur det
strategiska "vakuumet" kunde uppstå. Speciell tonvikt läggs vid hur
förväntningar från ägare och medarbetare bidrog till förankring och
acceptans för den strategiska omorienteringen och därmed för den
föreslagna fusionen mellan de två föreningarna. Det andra temat pekar på
betydelsen av förankringsarbetet och av hur detta bedrevs. Begreppen
"vision" eller "organisationssamtal" framstår här som centrala. Temat
redogör för innehållet i visionen (vad), för kommunikationens form (hur)
samt för ändamålet med detta samtal, dvs visionens funktion. Givet de
speciella omvärldsförutsättningarna med ett "vakuum" i strategiskt
hänseende förefaller samtliga tre dimensioner hos visionen vara viktiga
för att kunna förankra ett strategiskt budskap och därmed för att
framgångsrikt bemästra situationen och driva ett dylikt förändringsarbete.

Slutligen tar det tredje temat mer specifikt upp aktörernas roll inom ramen
för det strategiska förändringsarbetet och för den lanserade visionen.
Materialet visar att under den aktuella perioden ~v betydande osäkerhet
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och turbulens så förefaller trovärdighet och legitimitet hos de ledande
aktörerna vara avgörande för framgång i ledningsarbetet. Att bygga upp
ett förtroendekapital blev därmed en nyckelaktivitet hos de båda
ledningarna. I detta arbete ingick bland annat en hög grad av synlighet
ute i organisationen och att hög prioritet lades vid relationerna gentemot
ägarna. Den mer påtagliga fysiska synligheten under den aktuella
tidsperioden från de båda VDamas sida ger här vittnesbörd. Avsnittet
pekar även på att de två VDarna byggde upp sina förtroendekapital på
delvis olika sätt. Detta skulle kunna tyda på att det som företagsledare
finns olika vägar att nå trovärdighet och legitimitet.

6.2 Tema 1 - Betydelsen av förväntningar och "timing"

Vid tidpunkten för de genomförda studierna rådde en stor osäkerhet på
många områden av betydelse för företagens framtida konkurrenskraft och
därmed för deras långsiktiga överlevnadsförmåga. De snabba politiska
förändringarna under slutet av 1980-talet signalerade en ny syn på
jordbruksnäringen. Det fanns dock delade meningar om vad denna skulle
få för konsekvenser för slakteriföreningarnas verksamhet och roll men
också för vad genomslaget skulle bli ute hos den enskilde producenten
och ägaren. Den utpräglade otydligheten i det framtida scenariot för
branschen hade därför i många fall medfört tveksamhet och oro på
ägarsidan. Samtidigt var det ekonomiska klimatet för lantbrukarna redan
tämligen kärvt och skulle sannolikt bli än hårdare om de nya politiska
tankegångarna fick fullt genomslag i branschen.

Det står helt klart att förändringarna på de jordbrukspolitiska området
bidrog till att en debatt kom igång i slakteribranschen om de framtida
verksamhetsförutsättningarna. En allt sämre ekonomisk situation för
producenter / uppfödare samverkade till att förutsättningarna för
verksamheten upplevdes som hotade även om faran inte framstod som
omedelbar utan att det mer handlade om osäkerhet inför framtiden. En
insikt om det allvarliga i läget växte dock fram hos en dominerande andel
av producenterna, där man var beredd att ompröva sina tidigare
föreställningar och attityder trots att det framtida scenariot rymde många
osäkra och tvetydiga faktorer. Särskilt de mer progressiva och utåtriktade
lantbrukarna bidrog till denna mentalitetsförändring, där rädslan för
förändring ersattes aven mer offensiv inställning. Detta "yttre tryck"
beskrevs av två intervjupersoner på följande sätt:

224



Kap 6: En tematisk empirisk analys

"En viktig medverkande faktor är naturligtvis jordbrukspolitikens förändring som har
skapat underlag för den här debatten. Dessutom har den allt sämre lönsamheten i
jordbruket gjort att bondens intresse fokuseras mer och mer på ekonomin. Det finns inte
utrymme för extravaganser. Då köper man lättare ett sådant här resonemang."

"Det är alltid lättare att genomföra en strukturförändring i form aven sammanslagning
om du har väldigt kärva tider, dålig ekonomi och sådant. Det handlar om psykologiska
faktorer och stämningen i organisationen. Yttre tryck hjälper alltid till i sådana här
sammanhang."

Den gradvisa mognadsprocessen kring beslutet om att genomföra
fusionen underlättades också av att det i grunden inte var några nya
tankar som lanserades. Liknande ideer hade funnits under en lång tid och
hade också aktualiserats vid ett flertal tillfällen såsom Region Syd-tanken
i början på 1970-talet och det misslyckade fusionsförsöket 1988. Vid detta
senaste försök gjordes bedömningen i ett av företagen att ägarsidan inte
var tillräckligt mentalt förberedd på eller mogen för att kunna driva
fusionen men frågan hade ändå stått på agendan sedan dess. Det
förefaller som om de båda företagsledningarna väntade på det "rätta"
tillfället för att genomföra beslutet. Att skapa de rätta förväntningarna och
uppnå en hög förändringsberedskap uppfattades som avgörande för att
med framgång driva både fusionsfrågan och det mer omfattande arbetet
med den strategiska omorienteringen. Av detta skäl kom en avsevärd del
av företagsledningarnas tid och resurser att ägnas åt kontakter med ägare
och medarbetare under den aktuella tidsperioden227•

När väl iden om fusion lanserades under 1989 utgjorde den därför på sätt
och vis en naturlig fortsättning på en process som hade initierats i slutet
av 1960-talet. Den betraktades mer som ett steg i en längre utvecklings
process och upplevdes inte lika hotande som den gjort vid tidigare
tillfällen. Ägarna hade helt enkelt hunnit vänja sig vid tanken och kunde
nu acceptera förändringen. Från ett ledningsperspektiv skulle det kunna
uttryckas som om tidpunkten hade kommit när förväntningarna på en
strategisk förändring var tillräckligt starka för att det skulle vara realistiskt
att driva frågan om fusion.

"Man hade ingen mogen medlemsorganisation vid det förra tillfället (1988, min anm.)
för att fusionen skulle gå igenom. Idag är det tvärtom eftersom det känns som om det är
medlemmarna som driver på."

227 Tema 2 nedan redogör mer utförligt för arbetet med att förankra fusionen och för hur budskapet
kommunicerades. De ledande aktörernas roll i detta förankringsarbete beskrivs mer ingående i

kapitlets avslutande tredje tema.
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"För två år sedan var det uppe och de diskussionerna förde med sig att man egentligen
medvetet har jobbat med fusionen som mål. När man gjort en del förändringar, som till
exempel avtal med medlemmarna, taxesidan mm så har man tänkt i de termerna att vi
ska försöka vara så lika som möjligt. Efter den tidpunkten visste man om att fusionen
blir av. Det var bara frågan om när det kommer."

"Uppenbart var tiden väldigt mogen nu. Det var liksom bara att man skulle besluta sig.
Det har nu gått så många år att nu uppfattar man det inte som dramatiskt längre att
Skanek och KBS går ihop. För femton år sedan så kunde man liksom inte prata med
varandra."

6.2.1 Sammanfattning Tema 1

Som framgått ha.r detta första tema i den empiriska analysen lyft fram
tiden som en central förklaring till hur förändringsprocesserna utvecklade
sig i de båda studerade fallföretagen. Framställningen pekar på att
organisationernas medarbetare och ägare i vissa avseenden mentalt hade
förberett sig på en förestående radikal förändring av marknadssituationen
och att denna förändring skulle få betydande konsekvenser för de
framtida verksamhetsförutsättningarna. Bakom dessa externa
förändringar låg framför allt en omvärdering av branschen och en ny syn
på jordbruksnäringen från det politiska systemet. Som visats ovan i den
empiriska beskrivningen228 så låg avregleringstänkandet i tiden under
1980-talet och denna mentalitet kom att prägla synsättet på företags
samhet i allmänhet. Det låg därmed i tidsandan att avreglera och minska
den statliga inblandningen i många verksamheter.

Tidsdimensionens betydelse i fallstudierna kom främst till uttryck i att de
båda företagsledningarna förefaller ha insett att de stora förändringar som
branschen stod inför skulle komma att kräva ett radikalt nytänkande
beträffande centrala delar av branschlogiken. Detta innebar initialt att de
dominerande föreställningarna om verksamheten måste brytas och
ersättas av ett nytt tänkesätt. En central fråga är då om företags
ledningarna möjligtvis kunde "ta stöd i tidsandan" för att bryta dessa
dominerande föreställningar och ersätta dem med förväntningar på något
nytt? Fallstudiernas resultat visade att tidpunkten för acceptans hos
organisationen till stor del sammanföll med de dramatiska föränd
ringarna i branschen och att detta kom att bidra till förankringen av
beslutet om att genomföra den aktuella fusionen mellan de bägge
föreningarna. Med andra ord förefaller det spela roll när det verkligen ska
hända något i strategiskt hänseende. Det finns i detta fall en tids-

228 Se avsnitt 4.9
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dimension i så motto att ägares och anställdas uppfattningar och
föreställningar styr deras förväntningar på ledningarna och därmed om
och när de förväntas vidta åtgärder och i förlängningen genomföra
förändringar av strategisk natur.

Samtidigt fanns det ett överraskningsmoment i den strategiska
förändringsprocessen där mycket stor osäkerhet på många områden
gjorde att man såg sig tvungen att förutsättningslöst ompröva vad som
tidigare hade utgjort fundamenten i hur verksamheten bedrevs och
organiserades. Nödvändigheten av denna viktiga omställningsprocess
från ett produktions- och volymorienterat synsätt till ett mer marknads
och kundorienterat dito skulle komma att ställa långtgående krav på
förändring. Dessa externa krav utgjorde ett omedelbart hot, eftersom
organisationerna inte skulle kunna överleva på sikt om de inte förmådde
anpassa sig. Förmågan till nytänkande och ifrågasättande av "givna
sanningar" skulle under alla omständigheter förr eller senare komma att
aktualiseras.

Det skulle här kunna uttryckas som att tiden talade för företags
ledningarna och att det främst handlade om att hitta den "rätta" eller mest
lämpliga tidpunkten för att initiera och genomföra den strategiska
omorienteringen. Visserligen hade delar av omställningsprocessen redan
påbörjats i form aven successiv "förflyttning" av fokus för uppmärk
samheten mot marknads- och konkurrenssidan. Det mer konkreta i den
nya verksamhetsinriktningen manifesterades dock i den avsedda
fusionen där de starka förväntningarna hos ägare och medarbetare
upplevdes som en nyckelfaktor för framgång i förändringsarbetet. Av
detta skäl blev således "timingen" av hela fusionsprojektet ytterst central,
där de båda företagsledningarna valde den tidpunkt då det hastigt
uppkomna strategiska vakuumet skapade dessa starka krafter och
förväntningar från ägare och medarbetare.

Redogörelsen ovan pekade även på att den utbredda osäkerheten bidrog
till att oro och rädsla spreds bland ägarna men att de båda företags
ledningarna successivt lyckades bearbeta och förändra denna mentala
inställning. I stället "mognade" förväntningar fram på ledningarna från
ägarna. Dessa utmynnade i att ägarna vågade ompröva tidigare givna
antaganden om hur verksamheten skulle bedrivas, trots att man inte
riktigt visste vad den pågående omvälvningen av branschen skulle leda
till och framförallt inte vad innebörden skulle bli för den enskilde
medlemmen/ ägaren. En bidragande orsak till förarLkringen av den nya
verksamhetsinriktningen och den lanserade fusionstanken var utan
tvekan det sätt på vilket budskapet kommunicerades.
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6.3 Tema 2 - Förankringsarbetet; betydelsen av
"ägardialog" och av hur budskapet "paketerades"
och kommunicerades

Givet den stora osäkerhet som kom att utvecklas kring de centrala
verksamhetsförutsättningarna under slutet av 1980-talet hade frågan om
en strategisk omorientering kommit att aktualiseras allt mer i de båda
studerade företagen. Under de senaste åren hade därför företags
ledningarna lagt ned avsevärt med tid och resurser på att skapa
förutsättningar för att få till stånd en öppen dialog med ägare och
anställda om olika framtidsfrågor. Redan på ett tidigt stadium lades
prioritet vid att föra en diskussion kring de nya tongångarna om en
väsentlig reformering av jordbruksnäringen och mer specifikt om det
framlagda förslaget till ny jordbrukspolitik229• Det fanns en utbredd
medvetenhet i företagens ledningar om avsaknaden aven uttalad strategi
för framtiden och det var därför viktigt att man inledningsvis kunde ena
sig om det bekymmersamma i läget med de nya produktionsvillkoren och
nödvändigheten aven förändring. Risken var annars att den osäkra
situationen kunde leda till frustration och uppgivenhet. En mer realistisk
inställning aktiverade däremot lantbrukarna där de var angelägna om att
ta reda på vad det nya läget skulle komma att innebära för dem i termer
av bland annat verksamhetsvillkor.

Att presentera trovärdiga bilder av dagsläget var ett sätt från företags
ledningarnas sida att skapa ett klimat för en framtidsinriktad diskussion
och dialog med ägarna kring olika nyckelområden i verksamheten. Att
aktivt prata om vad som höll på att hända och att verkligen
förutsättningslöst lyssna på stämningarna ute i medlemsleden förstärkte
det ärliga intrycket av företagsledningarna. Om detta vittnar det
omfattande "missionsarbete" som ledningarna bedrev ute i respektive
organisation med avsikt att bygga upp relationer och ett förtroende och
samtidigt forma en gemensam målsättning hos ägarna. Nedanstående
citat från en representant ur en av ledningsgrupperna illustrerar
betydelsen av att få till stånd en väl fungerande dialog:

229 Arbetet inom den livsmedelspolitiska arbetsgruppen (LAG) utmynnade under hösten 1989 i ett

betänkande (Ds 1989:63). Se ovan avsnitt 4.7.3.
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"Relationer var det glömda konkurrensmedlet i föreningsrörelsen. Någon måste kunna
prata med bönderna och någon måste kunna prata med en slaktare. Så jag har egentligen
bara jobbat med relationer. Jag berättade verkligheten och beskrev precis hur läget är
idag. Jag försökte ge dem entydiga målsättningar och helt plötsligt förstod ju
medlemmarna vad vi höll på med. Först måste man förstå vilket håll man ska gå och det
tror jag att jag på något sätt lyckades levandegöra. Därefter gällde det att få folk att gå
på det hållet och sedan började de gå själva."

Den framtidsinriktade dialogen mellan ledning och ägare utvecklades
successivt till att bli mer handfast och målinriktad. Målmedvetet genom
förde ledningarna ett antal sammankomster med ägarrepresentanter, där
enighet kunde nås om några viktiga områden och frågeställningar. Det
ömsesidiga förtroendet gjorde att man senare kunde fokusera sitt arbete
på att generera en mer välutvecklad ide om framtida samarbetsformer.
Detta mer grundläggande förankringsarbete speglas väl av följande citat:

"Under hösten 1989 ägnade vi en hel dag åt varje distrikt där vi gick igenom
förutsättningarna och talade mycket tydligt och klart om vad vi trodde om den framtida
jordbrukspolitiken och möjligheterna för oss att fortleva som enskild förening. På dessa
möten fick vi sedan en klar indikation på att bara tuta och kör."

"Sent på hösten körde vi förtroendemannadagar där VD försökte beskriva
marknaderna. Budskapet var att 'Har du någon osäkerhet nu så kom fram med det nu
för f-n ... vi ska ta det nu och inte sopa det under bordet?' Även fackorganisationernas
främsta företrädare var ju väldigt väl förberedda på det här redan i oktober 1989."

Med dessa väl utvecklade relationer till ägare och anställda gick de båda
företagsledningarna vidare med sina planer på strukturförändringar.
Trots den påtagliga osäkerheten som fortfarande rådde hade ledningarna
en uppfattning att det i varje fall inte kunde vara fel att slå samman de två
företagen. Även om beslutet skulle betraktas som strategiskt, så fanns det
en utbredd medvetenhet i företagens ledningar om avsaknaden aven
långsiktig strategi för verksamheten. I denna situation ansågs det
emellertid som viktigast att - i varje fall på kort sikt - reducera
osäkerheten hos både anställda och ägare om det riktiga i beslutet att
fusionera och därmed på olika sätt legitimera den föreslagna inriktningen
i ledningsarbetet, samtidigt som stabilitet och långsiktighet kunde skapas
i en viss bemärkelse.

I sitt förslag om att fusionera de två företagen valde de två styrelserna och
ledningarna att inte använda sig av traditionella ekonomiska
(effektivitets-) argument. I stället kom de att formulera en "vision" vilken
var annorlunda till innehåll, form och funktion än en strategisk plan. En
viktig ingrediens i argumenteringen utgjordes här av det valda språket
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där den kommunicerade visionen formulerades i enklare terTIler. Den var
också mångtydig till sin karaktär vilket illustreras av följande utsagor från
styrelseledamöter och personer ur ledningsgrupperna:

"Vi började redan under hösten att sälja in att vi måste skapa enheter med långa serier
och försöka strukturera om så att vi kan möta konkurrensen. Vi måste bli effektivare och
moderna och jag tror att budskapen har varit väldigt enkla och korta. På något vis
måste man ändå ha starka anläggningar och man måste ha ett företag som då har en
viss bas att stå på. Så allmänt har vi hållit det helt enkelt och det budskapet har gått
hem."

"Förutsättningarna för att bibehålla en bra konkurrensförmåga, framför allt en vettig
prisnivå och skapandet av vettiga strukturer, leder då till att vi måste göra på det här
viset. Vi pekade inte så mycket på resultat i ekonomiska termer."

"Jag är övertygad om att detta är rätt trots att jag inte kan peka på att det direkt
kommer att leda till besparingar och bättre lönsamhet. Jag har i stället sett det som en
framtidssatsning och vi har därför sålt in fusionen på iden om att skapa en plattform
inför framtiden."

"Jag har hela tiden fört fram att sammanslagningen är en framtidssatsning. Jag har inte
använt siffror utan jag har byggt hela min marknadsföring på att vi landar i en
avreglerad situation där vi ska producera bra och billiga livsmedel som kan konkurrera."

"Vårt agerande har ju hela tiden baserat sig på en inre visshet om att här är vi tvungna
att göra något. Och det har räckt."

"VD har skött mycket på distriktsmöten. Detta är skillnaden mot tidigare då man
fokuserat mycket på beräkningar, sparar si och så på transporter osv. Nu har
argumenteringen varit att detta är en framtidsinriktad åtgärd som är nödvändig för att
möta den branschförändring som är på gång. Ska vi klara konkurrensen från omvärlden
så måste vi rusta i tid. Har man bestämt sig så ska man köra så fort som möjligt."

Mångtydigheten i argumenteringen innebar att mottagarna trots allt hade
möjlighet att känna igen sig i någon del. Det gällde att presentera ett
framtidsinriktat budskap som kunde skapa handlingsutrymme i
företagsstrategiskt hänseende för ledning och styrelse och genom att hålla
formuleringen relativt öppen band sig ledningen inte vid några givna
åtgärder i förväg utan det gavs förutsättningar för olika lösningar.
Bedömningen var uppenbarligen att det räckte med att ena sig om den
huvudsakliga färdriktningen för att sedan låta detaljerna bero. Av denna
anledning presenterades inte heller en officiell kalkyl med uppskattningar
av eventuella besparingar till följd aven fusion och en eller flera nedlagda
anläggningar. Några styrelseledamöter uttryckte detta på följande sätt:
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"Vi kom väl ganska väl överens om att innan vi gör den här fusionen ska vi inte gå ut
och säga att nu ska vi lägga ned det slakteriet eller den produktionsplatsen för då får vi
en oro och det är det värsta vi kan få och då märks det i produktionsresultatet med en
gång på anläggningen. Och då gjorde vi inte det utan vi sa att här finns då möjligheter."

"Vi ska lova så lite som möjligt. Det ska bygga på en framtidssatsning, annars hamnar
vi i en eländig tid framöver när vi ska förklara varför vi inte vann det öret där och den
kronan där och varför vi inte har minskat så mycket personal där när vi sa att vi skulle
göra det. Vi har inte lovat någonting men medlemmarna kräver ju och kan vi inte
redovisa att vi har gjort någonting så ta fanken oss. Så vi har lovat att göra någonting
men vi har inte pekat ut var ...."

"Vi har faktiskt sålt in fusionen bland medlemmar och anställda, inte med att tala om
att så och så många ören per kilo slakt ska vi åstadkomma, utan bara på iden att skapa
en plattform. Det är ett helt nytt budskap och jag tycker det är lite smått imponerande
att överyga femtontusen människor om det hela. För det är inte någon annan fusion som
har drivits på det sättet om du ser historiskt på mejerifusioner, slakterifusioner och
annat."

Det ligger nära till hands att i detta sammanhang peka på den centrala
betydelse den kooperativa verksamhetsformen hade för såväl innehållet i
som formen för ledningarnas dialog med ägare och medarbetare.
Värderingar och normer som hörde nära samman med denna
associationsform blev viktiga inslag i diskussionerna. Att bygga upp
argumenteringen kring den demokratiska traditionen med ideer såsom
samverkan, samhörighet, öppenhet, solidaritet mm blev betydelsefullt,
eftersom dessa värderingar i betydande utsträckning reducerade den
omtalade osäkerheten som upplevdes inför den framtida marknads
utvecklingen. Genom att dessutom knyta an till ideal och känslor som
hörde nära samman med de båda organisationernas historia kunde den
lanserade framtidssatsningen tolkas som en naturlig fortsättning på
verksamheten men också som en del aven större omvandlingsprocess
(jämför det första temat ovan). Med andra ord förmådde budskapet peka
både framåt och bakåt. Att betona kontinuitet var därför ett sätt att ge
framtidssatsningen en historisk förankring.

Samtidigt gjorde ledningarna tydligt för ägare och anställda att de tog
avstånd från en passiv och reaktiv hållning gentemot förändringarna. I
stället signalerades ett proaktivt förhållningssätt, där föreningarna inte
resignerade utan hellre betonade att det med de föreslagna förändring
arna fortfarande fanns goda utsikter att stå starkare inför en allt osäkrare
framtid. Detta var inte minst viktigt i KBS, vars ekonomiska förening
skulle upphöra i samband med att den formellt sett gick upp i Skanek
som var den övertagande föreningen. Det skulle kännas rätt att gå vidare i
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förändringsarbetet, något som framgår av citatet nedan:

"Det går inte bara att genomföra detta juridiskt utan man måste göra det med
acklamation. Det ska kännas riktigt så att man vill ställa upp. Inte minst från
medarbetarna."

Sammantaget bidrog det kommunicerade budskapet till den breda
acceptans och uppslutning som fusionsförslaget fick när det så
småningom presenterades. Förslaget kunde tjäna som utgångspunkt för
olika tolkningar och diskussioner där medarbetare och ägare kunde bilda
sig en egen uppfattning för att senare ta ställning till förslaget vid
respektive distriktsmöte och slutligen ta det definitiva beslutet på
föreningsstämman. Det gavs med andra ord tidsutrymme för en mental
bearbetning och förberedelse vilket nära ansluter till den "mognad" för
fusionsbeslutet som diskuterades ovan i det första analystemat:

"Tidigt på våren 1990 så skapade vi informationsmöten och det betydde då
psykologiskt att innan vi kom till distriktsmötena i mars som egentligen då skulle ta det
formella uttalandet om ja till fusionen så hade man ju mentalt vant sig vid tanken."

"Här fick dom mer konkret beskrivit 'Hur har vi möjlighet att möta det här som är lite
diffust och lite obehagligt för oss när det gäller framtiden?' Detta var något aven
frälsarkrans för att klara animalieproducenternas ekonomi."

6.3.1 Visionens innehåll, form och funktion

Det andra temat i den empiriska analysen har lyft fram det samtal som
kom att utvecklas mellan de båda företagsledningarna och deras
respektive ägare. Detta samtal utgör en viktig förklaring till hur
förändringsprocessen utvecklades och kunde hanteras från ledningen.
Framställningen lade vikt vid tre dimensioner - innehållet, formen samt
funktionen - hos den "vision" eller det samtal med vars hjälp företags
ledningarna lyckades att förankra iden om en strategisk omorientering
och där förslaget om fusion utgjorde en central del. Från ett lednings
perspektiv förefaller därför sättet att kommunicera budskapet till främst
ägare och medarbetare utgöra ett väsentligt nyckelområde för framgångs
rikt förändringsarbete. Det handlar inte bara om vad ledningarna
kommunicerar (innehållet) utan också hur detta sker (formen). Dessutom
är det betydelsefullt med vilket ändamål eller syfte den lanserade visionen
kommunicerades, dvs dess funktion i det "organisationssamtal" som
pågick mellan ledningarna och ägare / medarbetare.
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Givet den stora osäkerhet som rådde kring de centrala verksamhets
förutsättningarna blev det av vikt att visionens och argumentationens
innehåll tog sin utgångspunkt i den specifika omvärldssituation som var
för handen. Att såväl visionen som fusionsförslaget var ganska allmänt
hållna var troligen en oundviklig konsekvens av omvärldsbetingelserna.
Det gick helt enkelt inte att presentera något mer konkret utan ledningarna
fick snarare vädja till något annat än det rationella hos medarbefare och
ägare. Detta skulle kunna uttryckas som om de båda ledningarna fick
övertyga med andra argument såsom att det var en en inre visshet och fast
övertygelse som var vägledande för dem. Ägarna fick här lita på
ledningarna och ytterst kom det också att handla om en förtroende
omröstning när föreningstämmorna hade att ta ställning till
fusionsförslaget.

Med en öppen formulering och där visionen pekade på de framtida
möjligheterna i lite mer vaga termer band sig inte ledningen för några på
förhand givna åtgärder utan lät den nya kalkylsituationen verka. Genom
att börja i toppen på "tratten" gavs således ett handlings- och tidsutrymme
(jämför nedan om de funktioner visionen fick). De expressiva och
emotionella inslagen i visionen riktade uppmärksamheten mot
organisationernas egna kärnor där man slog vakt om det bestående
såsom grundläggande värderingar i ägarorganisationen. Det förekom
dessutom uttryck med i vissa fall retoriska förtecken där associationen
gick till "slagordsmässighet". Ordvalen i sättet att presentera den
strategiska omorienteringen och i arbetet med att förankra det specifika
fusionsförslaget ger här vittnesbörd om betydelsen av innehållet i
visionen.

Argumenten för förändring talade sålunda om "nödvändig investering
inför framtiden", "samverkan viktigare än någonsin", "beslutsamhet och
framsynthet", "ökad effektivitet och slagkraft", "styrka och stabilitet",
"plattform inför framtiden" mm. Den nödvändiga strukturförändringen i
form aven sammanslagning mellan föreningarna syftade till att
"mobilisera den kraft och styrka som kommer att behövas för framtiden"
och skulle uppfattas som en del aven "evolution" som en av VDarna
uttryckte det. Detta var "ingen vanlig fusion utan fråga om en industriell
utveckling" vilket skulle ge positiva associationer och inge optimism inför
framtiden. Den demonstrerade enigheten på distriktsmöten, stämmor mm
vittnade om en beslutskraft som ökade självförtroendet. Föreningens nya
motto "En stark förening Skanek-KBS" var tänkt att genomsyra hela
företaget med skyltning på bland annat bilar och brevpapper.
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Beträffande formerna för att kommunicera det ledningarna uppfattade
som de förändrade omvärldsförutsättningarna - och därmed behovet och
nödvändigheten aven strategisk omorientering av verksamheten
prioriterades muntlig direkt kommunikation till ägare och medarbetare.
Att fokus kom att ligga på denna form av kommunikation bottnade till
stor del i att visionen starkt personifierades av framförallt den ene VDn23o.

Visionen kom att knytas till person snarare än dokument och sättet att
övertyga blev en naturlig konsekvens av detta. Den främsta formen för
förankringen tog sig uttryck i ett slags "missionsarbete" där de ledande
aktörerna - främst VD och styrelseordförande - gellom sin "predikan" på
olika sammankomster och möten (informationsmöten, distrikts- och
förvaltningsråd, föreningstämmor etc) kunde övertyga om att detta var en
"frälsarkrans" för slakteriföreningarna och därmed ytterst för dess
ägare/producenter. Genom att lansera visionen vid direkta möten med
ägare och medarbetare kunde också fördelar dras som hade med
visionens funktion att göra (se nedan). Den muntliga framställningen från
nyckelaktörerna kompletterades med skriftlig direkt kommunikation via
den interna medlemstidningen i respektive förening. Dessutom förekom
naturligtvis ett stort antal tillfällen då företrädare för de båda föreningarna
förekom i massmedia231 och där kommunicerade den föreslagna fusionen
till föreningarnas olika intressenter.

Det fanns av naturliga skäl en nära koppling mellan såväl innehållet i
som formen hos den lanserade visionen och det av ledningen prioriterade
förankringsarbetet för fusionen. Visionen fick här flera mycket centrala
funktioner där det yttersta syftet var att säkerställa en total uppslutning för
fusionen från ägarsidan samt en lojal medarbetarkår. Ovan beskrevs
visionen och fusionsförslaget som ganska allmänt hållna där icke
ekonomiska argument dominerade. Att ledningarna avsiktligt valde att
lansera en vision snarare än en mer formaliserad strategi innebar att
större utrymme gavs för tolkningar än vad en strategi skulle ha gjort vilket
var nödvändigt med tanke på att så mycket var tvetydigt med många
osäkra variabler inom ramen för den framtida omvärlds- och marknads
utvecklingen. De expressiva och emotionella inslagen med i vissa fall
retoriska förtecken, vilka knöt an till grundläggande värderingar i
företagen, bidrog till att visionen gav möjlighet för både ägare och
medarbetare att identifiera sig såväl bakåt som framåt i tiden och därmed
ge en känsla av kontinuitet och trygghet. Förändringen i sig upplevdes
därför inte som lika hotfull och risken för "mental blockering" minskade.

230 Nedan beskriver det tredje analystemat mer ingående de ledande aktörernas betydelse i

förändringsarbetet.

231 Detta gällde främst de båda lantbrukstidningama ATL och Land Lantbruk.
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Den direkta muntliga kommunikationen och den påtagliga fysiska
synligheten från ledningen gav också tillfällen till.en fungerande dialog
med både ägare och medarbetare där frågor, tankar, känslor, erfarenheter
mm kunde ventileras i syfte att reducera osäkerhet, ovisshet och
eventuella känslor av otrygghet.

I det omfattande "informationsbrus" som fanns i branschen förekom
motsägelser och målkonflikter kring verksamheten, varför förslaget till
strategisk förändring måhända uppfattades just som en räddningsplanka
eller frälsarkrans för många producenter / ägare. Det uppfattades som om
ledningarna hade läget under kontroll när de vidtog dessa kraftfulla
åtgärder och tog initiativet i händelseutvecklingen. Genom att ange den
huvudsakliga färdriktningen kunde betydande osäkerhet reduceras
samtidigt som ledningsarbetet legitimerades. Alternativet att vänta hade
snarare signalerat passivitet och maktlöshet där yttre omständigheter,
framför allt politiska krafter, skulle bli de tongivande i den framtida
utvecklingen. Nu syftade visionen mer till att skapa handlings- och
tidsutrymme för ledningen. Genom den kommunicerade visionen söktes
därmed trovärdighet, då det skulle utgöra nyckeln till framgång med det
fortsatta ledningsarbetet. Uppenbarligen gällde det att behålla den
trovärdighet som upparbetats sedan tidigare under de diskussioner som
förts med ägare och medarbetare. Nästa avsnitt diskuterar mer ingående
trovärdighet och olika aktiviteter som sätt att bygga upp förtroendekapital
hos ledning och styrelse.

Sammanfattningsvis pekar det andra temat i den empiriska analysen på
den stora betydelse förankringsarbetet fick för arbetet med att skapa ett
framtidsinriktat klimat i de båda företagen men också för möjligheten att
med framgång driva det strategiska förändringsarbetet. Den
kommunicerade visionen utgjorde en central del i detta förankringsarbete.
Visionens innehåll, form och funktion bidrog här på ett påtagligt sätt till
framgången i ledningsarbetet. Det förefaller också som om språkets och
retorikens roll intog en särställning då de hade bäring på flera av de
identifierade dimensionerna hos visionen. Innehållet i visionen, såsom
expressiva och slagkraftiga uttryck, den öppna formuleringen och
betoningen på historien innebar samtidigt att språket kom att fungera
övertygande med i vissa fall retoriska inslag. De arenor - såsom direkta
möten med ägare och medarbetare - som användes för att kommunicera
budskapet förstärkte intrycket och ökade genomslaget. Det använda
språket kom inte bara att skapa kontinuitet och reducera osäkerhet utan
gav också handlings- och tidsutrymme för ledningen. Det handlade här
inte bara om att övertyga genom att bearbeta och förändra individers
tankar och föreställningsramar (kognitioner) utan också om att påverka
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känslor (emotioner). Emotionerna fick inte minst betydelse när det gällde
att behålla den historiska förankringen och de grundläggande
värderingarna i de båda företagen under perioden av osäkerhet och
omprövning av verksamhetsförutsättningarna.

6.4 Tema 3 - De ledande aktörernas roll och förklarings
värde; betydelsen av trovärdighet och legitimitet

I linje med mitt aktörsorienterade synsätt232 väljer jag att i denna tredje del
av den empiriska analysen diskutera de ledande aktörernas roll för hur
den strategiska förändringsprocessen drevs och hanterades från ett
ledningsperspektiv.

Som framgått skapade de mycket dramatiska och långtgående
förändringarna i de båda slakteriföreningarnas omvärld ett strategiskt
"vakuum" där några mer genomarbetade strategier rimligen inte kunde
vare sig formuleras eller för den delen kommuniceras. Den uppkomna
situationen med frånvaro aven mer långsiktig inriktning på
verksamheten ställde därför mycket speciella krav på ledningen. I det
rådande läget fanns det nämligen en uppenbar risk att det skulle uppstå
en situation där verksamheten tappade tempo eftersom den allmänna
turbulensen och vilsenheten på olika sätt kunde skapa oro och en känsla
av uppgivenhet i organisationerna. Samtidigt löpte företagen och deras
ledningar risken att tappa i förtroende hos externa intressenter såsom
ägare, kunder, allmänheten och samhället i övrigt. Den primära
målsättningen för ledningarna blev därför att upprätthålla trovärdigheten
för att på så sätt undvika risken för tempoförlust på kort sikt och en
legitimitetskris, vilken på lite längre sikt skulle kunna få vittgående
konsekvenser.

De båda företagen personifierades till stor del av sina ledningar och
frågan om förtroende och trovärdighet handlade därför ytterst om dessa
ledande aktörer och deras aktiviteter. Den allt större osäkerheten kom att
rikta uppmärksamheten mot de ledande aktörerna och då främst de båda
företagsledarna. Hur kunde ledningarna upprätthålla förtroendet och
agera trovärdigt givet de rådande omständigheterna i omgivningen och
där samtidigt den operativa dagliga verksamheten på ett eller annat sätt
måste fortgå som vanligt? Vad fanns det för handlingsutrymme för
ledningarna i detta mycket prekära tillstånd av "strategilöshet"?
Annorlunda uttryckt handlade det i många avseenden om dels vad

232 Jämför avsnitt 2.1.2
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ledningen kunde göra i syfte att bygga upp och förvalta ett förtroende
kapital - vilket annars riskerade att förloras - dels hur detta
ledningsarbete kunde ta sig uttryck?

Föregående avsnitt visade att arbetet med att bygga upp förtroende - och
därmed förankra och få acceptans för den nya verksamhetsinriktningen 
till stor del skedde i form av upprättandet aven dialog mellan respektive
ledning å ena sidan och ägare och anställda å den andra. Dialogen blev
viktig eftersom ledningarna genom denna kunde understryka allvaret i
situationen och att frågeställningarna hade hög prioritet. Möjligheten till
direkt kom:r.nunikation och den upplevda närheten bidrog till ökad
uppmärksamhet. Det blev betydelsefullt att vara synlig i organisationen
och att förmedla den vikt ledningarna fäste vid förankringsarbetet för
fusionsprocessen. Samtidigt betydde öppenheten och det ärliga intrycket
att ledningarna var måna om att inhämta synpunkter och ideer från
ägarna. Ledningarnas ödmjuka och flexibla hållning betonade att
utrymme fanns för omprövning av uppfattningar och tankar om den
framtida affärssituationen. Tillsammans kom detta att stärka ledningens
trovärdighet i argumenteringen för den sedermera valda strategiska
inriktningen:

"Man måste vara ärlig och rak med medlemmar. Man får aldrig skönmåla och komma
och ge dem information som inte stämmer till hundra procent för det glömmer aldrig
medlemmen. Det är mycket bättre att gå till medlemmarna och säga att allting är åt
helsike än att säga att allting är bra och det inte är bra."

liDet handlar mycket om psykologi och att komma vid rätt tidpunkt. Jag har tolkat det
som att man accepterade tanken (på att fusionera, förfs arun.) i stort sett. Majoriteten
jordbrukare är ju egentligen en otroligt lojal samling människor. Om man är ärlig i sin
redovisning och ger dom sakargument då tar de dem."

Gentemot ägare och anställda utgjorde detta "missionsarbete" därför en
central del av de trovärdighetsskapande aktiviteterna från ledningarnas
sida. I förankringsprocessen fick särskilt de två företagsledarna en viktig
roll både som formulerare och förmedlare av den nya visionen. Visionen
blev i många avseenden personligt färgad av de två företagsledarnas ideer
och tankar vilket delvis också framgick av föregående avsnitt om hur
visionen kommunicerades till form och innehåll. Framtidsscenariot kom
därför att starkt förknippas med framför allt den ene VDns person.
Förmågan att presentera budskapet och bli bärare av visionen under
lättade kommunikationen och de båda VDarna kunde reducera men även
personifiera den annars så osäkra och okända framtiden. Trovärdigheten
ökade och därmed deras möjligheter att övertyga respektive organisation
om det riktiga i att gå vidare i förändringsarbetet, något som framgår av
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följande utsagor om de två företagsledarna från personer i
ledningsgrupperna:

"VD är verkligen en visionär som har sett den framtida förändringen med avregleringen i
livsmedelsbranschen vilket kommer att leda till större konkurrens från EG och inom
landet. Av denna anledning bör vi redan nu se till att bli starkare och det budskapet har
gått hem."

"Min bedömning är alltså att det inte går att få trovärdighet hos ägarna och anställda
om du inte som VD själv står på barrikaderna. Och det har jag gjort. Så jag tror att jag
har träffat tusen leverantörer. Men jag har gjort det här systematiskt under två års tid.
Varje gång jag varit ute så har jag talat om att det här är viktigt. Så att när det nu kom
så var marken ganska breddad. Det är det värt."

"VD har gett optimism till anställda och till ägarna genom sitt sätt att agera, genom att
se möjligheter i stället för svårigheter. Han ser det som en utmaning."

"Båda VDarna har ju varit pådrivande i den här processen, kanske mer än de
förtroendevalda, dvs i första hand styrelseordförandena. De har mer varit med och
backat upp det."

Ett gemensamt drag hos de båda företagsledarna var att de mycket
målmedvetet och under en lång tid skapade förtroende för sig själva som
personer men också för sina organisationer som helhet. Att bygga upp ett
allmännt förtroendekapital gav legitimitet och var förutsättningen för att
framgångsrikt kunna driva förändringsprocessen. De skilde sig dock
delvis åt beträffande på vad deras förtroende byggde.

Som nyrekryterad VD i KBS hade Mårten Björnsson (MB) att ta tag i en
legitimitetsproblematik då det under 1988 fanns en oro och turbulens i
organisationen. Företaget och dess ledning var sönderkritiserad och
relationerna med intressenterna - framförallt anställda och ägarna genom
sina förtroendevalda - var i det närmaste obefintliga. För att bli accepterad
av omgivningen var MB därför angelägen om att stärka både sin och
företagets trovärdighet. Under sin första tid som VD gick MB systematiskt
tillväga med att få rätsida på de tidigare trassliga relationerna med främst
ägarsidan. Här fick han börja från grunden och successivt bygga upp en
relation och genom att föra en dialog om verksamheten kunde han ge
ägarna en entydig målsättning som de kunde arbeta efter233•

Som externt rekryterad och utan tidigare branscherfarenhet skapade han
sig legitimitet - och därmed ett växande förtroendekapital - med sina

233 Jämför diskussionen ovan i kapitlets andra analystema.
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sociala kvaliteter där relationerna präglades av öppenhet och ärlighet och
genom att han kunde levandegöra ett svårt och komplext område på ett
relativt enkelt och lättbegripligt sätt. En annan bidragande orsak till hans
snabbt förvärvade förtroende från ägare och medarbetare grundades i det
att han kom utifrån och inte hade några förutfattade meningar utan
kunde tillföra ett nytt verksamhetsperspektiv. Utan belastning från
historien kunde MB se till ägarnas bästa och arbeta med en stark inre
övertygelse utan att fördenskull bli "närsynt" och falla tillbaka på
etablerade och givna "sanningar". Citaten nedan speglar hur MB byggde
upp sitt förtroende som nytillträdd VD och hur han agerade i
förändringsarbetet:

"Jag insåg att det första man skulle göra i den här föreningen det var att se till att få lugn
i medlemsleden. Organisationen var sönderkritiserad här inne. Relationer var det glömda
konkurrensmedlet i föreningsrörelsen. Någon måste kunna prata med bönderna och
någon måste kunna prata med en slaktare. Det gällde därför att visa öppenhet och ge
fakta åt alla håll. Sanningen har en helbrägdagörande effekt."

"Man pratar med medlemmar och säger som det är. Det är en fråga om öppenhet och
att man helt enkelt lyssnar och tar kontakt. Det är viktigt att man säger precis som det
är. Så jag har egentligen bara arbetet med relationer och försökt ge en entydig
målsättning och förklara det internt i organisationen. Sedan jag fått medlemmarna att
acceptera den målsättningen fick jag en vettig dialog med medlemmarna från första
början."

"Det gäller att få dem att ha förtroende för mig och få dem att agera så självständigt
som möjligt. Jag har erkänt misstag, annars kan jag inte se medlemmarna i ögonen. Vi
kommer att göra fel under processens gång men jag tror att vi har kraft och möjlighet att
rätta till dem."

"Det är MBs totala öppenhet och ärlighet att beskriva processen att 'Så här ser det ut
och är ni förnuftiga så ska ni ta det här.' Därtill hans förmåga att inge förtroende hos
dem han har runt om sig. Det tror jag är en mycket starkt bidragande orsak. Det är
psykologi det."

Denna bild aven företagsledares bakgrund och arbetssätt kan sedan
jämföras med den andre studerade VDn, dvs Jan Persson ap), och hans
långa branscherfarenhet med gedigna fackkunskaper. Som agronom hade
han under många år jobbat med avelsfrågor och byggt upp ett ansenligt
kunnande i branschen. Innan han blev VD för Skanek hade han varit VD
för Köttforskningsinstitutet och dessförinnan arbetat med avelsfrågor på
Skanek under en tioårsperiod. Som VD åtnjöt därför JP stort förtroende i
såväl det egna företaget som branschen i övrigt. Han menade också att
detta hade stor betydelse när han var ute och diskuterade verksamheten
och framtidsfrågor med ägarna, dvs producenterna:
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"Där har jag en fördel med min agrara bakgrund och med många års erfarenhet med att
prata med bönder i tusentals frågor. Det gör det ofta lite lättare för mig att förklara
sådana här frågor på ett förenklat men ändå klart sätt. Och det måste man alltså göra.
Det går inte att komma med kalkyler och modeller eller något sånt och så bygger det
mycket på förtroende. Det är det ingen tvekan om./I

Samtidigt uppfattades JP som trovärdig tack vare sin personlighet vilket
inte ansågs vara oväsentligt ute imedlemsleden:

"JP är mycket stark inom produktionssidan av verksamheten och hans kunnande inom
FoU-området är stor. Tack vare att han är en enkel människa så har han gått hem
överallt ute bland oss producenter./I

"JP ger gott förtroende som person. Hans kunnande är stort vilket visades när han ledde
Piggham-programmet. JPs skicklighet inom avelsområdet är tydlig./I

Till detta ska läggas att JP egentligen aldrig hade släppt tanken på fusion
från det att diskussionerna avbröts några år tidigare. Målmedvetet hade
han därför informerat och bearbetat ägarsidan med argument när han
varit ute och träffat leverantörer. Även i detta fall hade alltså kommuni
kationen varit direkt och präglats aven närhet där öppenhet och
förtroende var viktiga byggstenar.

6.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis pekar detta tredje avsnitt på att affärsledarna
uppfattades som de centrala aktörerna i förändringsarbetet. De hade att
hantera ett potentiellt legitimeringsproblem då det antogs begränsa deras
handlingsutrymme och möjligheten att agera i förändringsarbetet. De
båda affärsledarna hade förmågan att presentera ett i många stycken svårt
och komplext framtidsscenario i ett mer personligt färgat budskap - en
vision - där dåtid, nutid och framtid bands samman till ett sammanhang
som uppfattades som trovärdigt av omgivningen. I en bemärkelse
symboliserade därför de båda VDarna det främmande och okända.
Nyckeluppgiften för de båda affärsledarna blev att kunna bygga upp och
upprätthålla ett ömsesidigt förtroende hos företagens intressenter, såväl
de interna (de närmaste medarbetare och övriga anställda) som de externa
(ägarna, kunder, allmänheten och samhället i övrigt).

De hade också båda ett starkt självförtroende och kännetecknades av sin
omgivning såsom ledarpersonligheter med en viss sorts karisma och
utstrålning. De insåg betydelsen av ett förtroendekapital när de skulle
driva förändringsarbetet eftersom detta kapital spelade roll för hur de
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värderades och därmed hur väl de kunde låta framtiden förklaras. Ett
uppbyggt förtroendekapital för dem som individer och för de
organisationer de förträdde gav dem legitimitet både externt och internt.
Att de dessutom delvis tillskrevs den nödvändiga trovärdigheten och
legitimiteten innebar i praktiken att de båda fick - eller skapade sig 
mandat att gå vidare och med framgång fortsätta i ledningsarbetet med
den strategiska omorienteringen av verksamheten.
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Kapitel 7

ANALYS OCH FÖRSÖK TILL
TEORIUTVECKLING

7.1 Inledning

I föregående kapitel identifierades empiriskt fenomenet strategiskt
vakuum. I detta kapitel ställs nu inledningsvis frågan om varför och hur
situationer av strategiskt vakuum uppkommer samt vad konsekvenserna
blir för företagsledningars möjligheter att fortsatt driva verksamheten?
Här görs också en ytterligare precisering av vakuum-begreppet genom att
relatera den strategiIösa situationen till frågan om varför organisationer
överhuvudtaget förmår handla under dessa betingelser, dvs trots
avsaknaden av strategi. Hur kan organisationer agera i ljuset av så
förändrade verksamhetsvillkor att trovärdiga strategier ej kan
formuleras? Analysen pekar här på att organisationers liv och
verksamhet i flera avseenden fortgår utan att ledningen nödvändigtvis
agerar i substantiell mening.

Det visar sig att ett strategiskt vakuum - eller den strategiIösa situationen
- sätter fokus på företagsledningars förmåga att trovärdigt driva
verksamheten vidare. Framställningen visar att det inte är orimligt att
anta att det i situationen uppkommer en förtroendekris eller att frågan om
förtroende i varje fall ställs på sin spets givet dessa lednings
förutsättningar i strategiskt hänseende. Av betydelse blir därmed hur
förtroendekapitalbildning sker i organisationer, dvs hur förtroende på
olika sätt kan byggas upp. Mot bakgrund av risken att rasera ett uppbyggt
förtroendekapital kommer även företagsledningens legitimitetsproblem i
förgrunden. Med tanke på de starka beroendeförhållandena till såväl inre
som yttre intressenter kan denna problematik kring företagets legitimitet
således knappast nonchaleras.

Diskussionen tar här upp förtroende och förtroendekapitalbegreppet i
relation till de situationer i vilka de två studerade företagsledningarna 
och då i synnerhet VDarna - hade att agera. Olikheterna mellan VDarna i
termer av bland annat bakgrund och branscherfarenhet tvingade dem att
handla på delvis olika sätt för att erövra respektive försvara och bibehålla
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sitt förtroendekapital under den strategiska förändringsprocessen.
Olikheterna till trots hade dessa ledningsaktiviteter det gemensamma
syftet att trygga legitimiteten för VDarna och deras företag. De empiriska
beskrivningarna pekar därför på nödvändigheten av att förstå förtroende
kapitalbildning i sin kontext. Av detta följer att även legitimitet är något
som inte är generellt givet en gång för alla och alltid utan snarare är en
dynamisk resurs som kan erövras och förloras. Med andra ord är
legitimitet något som är kontextuellt beroende.

Hur företagsledningar på ett framgångsrikt sätt kan hantera en vakuum
situation i strategiskt hänseende med avseende på förtroende och
legitimitet är föremål för den mer djupgående analys som sker i den
andra delen av detta kapitel. Det framgår där att hela hanteringen av
förtroende- och legitimitetproblematiken måste ske på ett annat sätt och
baaseras på särskilda utgångspunkter än vad som är fallet vid strategiska
förändringsprocessser av mer "ordinär" karaktär. De speciella
förhållandena - vari bland annat organisationers trögheter ingår - gör att
knappheten på tid kommer i fokus. Trögheter av kognitiv natur kräver
omfattande ledningsresurser för att kunna bearbetas och omformas i syfte
att skapa acceptans för en förändrad verksamhetsinriktning. Samtidigt
löper företagsledningen risken att tappa i trovärdighet och legitimitet om
tempoförlusten utvecklas till en handlingsförlamning med på sikt
förödande konsekvenser för företagets förmåga att överleva.

Den fortsatta mer teoretiskt orienterade analysdiskussionen mynnar ut i
ett antal begrepp som förefaller vara centrala för att förstå och förklara
den mycket särpräglade verksamhets- och ledningslogik som blir en
nödvändighet för att med framgång hantera en vakuum-situation. Med
andra ord illustrerar de begrepp och fenomen som tas upp exempel eller
aspekter på hur ett strategiIöst företag - i alla fall på kort sikt - kan ledas.
Utifrån ett ledningsperspektiv blir den påtagliga synligheten hos VD och
övriga ledande aktörer central liksom deras förmåga att syruiggöra vissa
aktiviteter såsom manifestation av enhällighet och beslutskraft i den
strategiska beslutsprocessen. I nära anslutning ligger här också
betydelsen av den eller de arenor VD och övriga i företagsledningen väljer
att använda sig av i syfte att hantera och reducera den uppkomna
osäkerhet som kännetecknar ett strategiskt vakuum.

Vidare framkommer i analysen att under dessa speciella omständigheter
blev det av stor vikt för de båda företagsledningarna att föra ett samtal
med huvudintressenter där osäkerhet, frustration, förväntningar mm kan
kanaliseras, tydliggöras men också reduceras. Innehållet, formen och
funktionen hos dessa - av mig benämnda - "strategiska samtal" utgör
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ytterligare ingredienser i sättet att hantera en strategisk vakuum-situation
med framgång. Analysen indikerar att de studerade företagsledningarna
i den turbulenta situationen lyfte fram historien och den egna identiteten
hos organisationen i syfte att betona betydelsen av kontinuitet trots det
dramatiska läget. De strategiska frågornas natur med en hög grad av
komplexitet och känslomässig innehållsrikedom innebar att de inte utan
vidare kunde förklaras enbart utifrån analytiska utgångspunkter. De
ledande aktörerna kunde därför inte förlita sig på att övertala ägare och
medarbetare utan fick snarare fokusera på att övertyga genom att
tydliggöra sin egen inre visshet. Avsikten var att det inte enbart skulle
vara rätt utan också kännas rätt för huvudintressenterna att ta detta steg i
den strategiska förändringsprocessen. Det fanns med andra en känslo
mässig komponent i sättet att förankra det lanserade fusionsförlaget.

En tredje aspekt på det strategiska samtalets roll som ledningsinstrument
för att hantera vakuum-situationen gäller dess funktion som skapare av
gemensamma erfarenheter. Genom att samtalet fick formen av framför
allt fysiska möten mellan företagsledllingarna och de många enskilda
ägarna kom samtalen att upplevas som gemensamma möten där det
centrala innehållet i form av enighet och beslutskraft demonstrerades.
Dessa erfarenheter visualiserade därför samtalen och gav dem innebörd
för de många ägarna samtidigt som framför allt de båda VDarna kom att
personifiera dessa samtal så påtagligt. Genom sina delvis olika person
ligheter och arbetssätt kom de att bära ideerna och då de av omgivningen
betraktades och uppfattades som karismatiska kom de i stor utsträckning
att förknippas med den strategiska förändringsprocessen.

En längre diskussion förs om det mycket centrala visionsbegreppet som
sätt för ledningarna av företagen att hantera den uppkomna vakuum
situationen. Det framgår här att visionen är något annat än en strategi
men att visionen kan ha strategins funktion under vissa förutsättningar
och att den då spelar en utomordentligt viktig roll som lednings
instrument. Genom att lansera och kommunicera en vision tillskrivs en
företagsledning att den har en strategi. På detta sätt uppfattas ledningen
av företaget som trovärdig och kan bibehålla sin och organisationens
legitimitet. Den gjorda begreppsutredningen pekar därför på att visionen
ej är av substantiell natur och att det därför inte finns några förväntningar
på att den skå materialiseras eller realiseras. Visionen fyller däremot en
annan funktion och roll såsom sätt att skapa mening, motivera och
reducera osäkerhet. Visionens innehåll är av mer känslomässig och
kognitiv natur till skillnad från strategin som har ett mer handlings
orienterat innehåll vilket förväntas omsättas i praktisk handling och i den
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meningen kan materialiseras.

Analysen av det strategiska samtalet pekar slutligen på att detta "prat"
kan tolkas som social handling och möjligen också som en samling
"språklekar" och "berättelser" vilka tillsammans bidrog till att ge de
studerade organisationerna en imamning och mening i den turbuelnta
situationen. Dessutom går det att identifiera flera komponenter med
retoriska förtecken i det förda samtalet. De argument som VDarna valde
framstod som logiska och förnuftiga men väckte också känslor och
entusiasm hos dem som skulle övertygas, dvs ägare och medarbetare.

7.2 Varför uppstår strategiska vakuum?

Den empiriska beskrivningen i kapitel 5 jämte den tematiska analysen i
föregående kapitel indikerar att de två studerade företagen kom att
konfronteras med starkt förändrade verksamhetsvillkor. Dessa var en del
aven genomgripande omprövning av slakteribranschens och jordbruks
näringens institutionella förutsättningar i Sverige. Förändringarna hade
också sin grund i de diskussioner och förhandlingsuppgörelser som
pågick på den internationella arenan för handel med livsmedel.
Tillsammans bidrog detta till att konkurrenssituationen och spelreglerna
på framför allt marknadssidan i grunden kom att förändras.

De institutionella ramarna - med huvudsakliga rötter i 1930-talets
jordbrukspolitiska uppgörelser - inom vilka slakteribranschen hade
verkat kom att sätta djupa spår i den verksamhetslogik som dominerade
fram till 1980-talets slut. De omfattande statliga regleringarna i olika
avseenden medförde att marknadsorienteringen var svagt utvecklad på
många områden. Verksamheten hade fokuserats på produktionssidan
där den interna effektiviteten kunde höjas tack vare en omfattande
strukturrationalisering i branschen. Antalet föreningar och produktions
platser inom den kooperativa slakten hade därför minskat kraftigt under
framför allt 1960-talet.

Mot bakgrund av de statliga ingreppen hade såväl branschens som de
enskilda föreningarnas orientering och uppmärksamhet mot
omgivningen kommit att riktas mot regleringssystemet där de femåriga
jordbruksavtalen utgjorde hörnstenarna i den politiska styrningen. Med
en garanterad avsättning för produktionen hade ett volymtänkande blivit
centralt där optimering av produktionskapaciteten på de olika
anläggningarna kom att betraktas som en betydelsefull framgångsfaktor .
Till detta bidrog naturligtvis branschens egna speciella förutsättningar i
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form av levande råvara där behovet av färskhet, frågan om djuromsorg
mm innebar att ett flödestänkande kom att utvecklas med en detaljerad
transport- och logistikapparat som följd. Verksamhetens natur hos både
den enskilde producenten och hans eller hennes slakteriföreningen
förutsatte långa produktionscykler och planeringshorisonter. Med de
föreslagna nya branschförutsättningarna skulle avsättningen för
produktionsvolymerna inte längre garanteras av staten utan nu skulle
branschens egna aktörer själva få ta ansvar för denna uppgift. Detta
innebar på ett mer konkret plan att de enskilda föreningarna skulle få ett
aktivt marknads- och försäljningsåtagande vilket i sin tur skulle ställa
krav på i många fall helt nya resurser och kompetenser.

De nya politiska signalerna om en förändrad nationell och internationell
konkurrensbild inkluderade en i många avseenden snabb avreglering av
en bransch som dittills hade levt i en delvis politisk - men i grunden
ändå relativt stabil - miljö sedan årtionden tillbaka. Den livsmedels
politiska arbetsgruppens förslag och konkurrenskommittens arbete skulle
- jämte den internationella utvecklingen på det livsmedels- och handels
politiska området (jämför avsnitt 4.7.3) - medföra dramatiskt förändrade
verksamhetsvillkor och fundamentalt nya spelregler på marknaden.

Sammantaget innebar dessa radikalt förändrade marknads
förutsättningar att ett uttalat behov av nya strategier uppstod hos flertalet
aktörer inom slakteribranschen. De empiriska illustrationerna i
föregående kapitel vittnade om den mycket stora osäkerhet som fanns i
de två studerade företagens styrelser och ledningsgrupper. De dittills
rådande föreställningarna kring verksamheten och dess villkor hade i
viss mån kollapsat. Bilden komplicerades av att det inte fanns någon
branschhistoria att falla tillbaka på i strategiskt hänseende eftersom det
från både statsmakternas sida och från lantbrukspolitiskt håll tydligt
markerades att det denna gång rörde sig om ett "spårbyte" och ett i många
avseenden nytt "tidevarv" för svensk livsmedelsindustri i stort och
speciellt för det svenska lantbruket. Internationellt saknades det också
erfarenheter av avregleringar av marknaden för livsmedel och
jordbruksprodukter234 så inte heller där fanns något att jämföra de nu
föreslagna förändringarna med.

Överhuvudtaget uppfattades det i branschen som om den dittills
existerande branschlogiken - och de föreställningsramar som omgav den

234 Enligt några branschförespråkare utgjorde Nya Zeeland ett undantag men att deras
avreglering på 1970-talet dock inte var jämförbar på grund av bland annat landets specifka
förhållanden såsom de geografiska avstånden till konkurrenters marknader, mm.
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- hade kollapsat. Den närmast totala avsaknaden av något att relatera
den strategiska förändringsprocessen till gjorde det svårt för styrelserna
och de ledande företrädarna för de studerade företagen att uttala sig som
den långsiktiga strategiska inriktningen. Den plötsliga "scenförändring"
som skett i strategiskt hänseende innebar inte bara att företagen i det nya
läget kom att sakna konkurrenskraftiga strategier, utan att det även kunde
uppfattas som om företagen de facto var strategiiösa. Den osäkerhet som
dominerade marknadsbilden fick även genomslag i stämningarna ute i
de båda företagen.

En analys av den nu gjorda empiribeskrivningen ger därmed vid handen
att den aktuella branschen kom att uppleva extraordinära omständig
heter vilka återspeglades i omvärldsförändringar som kullkastade
tidigare föreställningar om vad som utgjorde basen för verksamheten. Jag
vill påstå att de aktuella förändringarna var aven sådan dignitet att
termen "radikal" strategisk förändring (Karlsson, 1991, s 2) är otillräcklig i
detta sammanhang. Begreppet radikal fångar enligt Karlsson (ibid, s 107)
förändringar av mer genomgripande karaktär såsom turnaround
situationer med en stark intervention i sätten att tänka, värdera, prioritera
och handla. Dock finns en mer eller mindre uttalad tanke om vad
förändringarna förväntas leda till, dvs det framtida målet och därmed var
organisationen är på väg. I den nu aktuella studien var emellertid
målbilden inte alls given utan just frånvaron av riktlinjer inför framtiden
gjorde att organisationerna upplevde ett strategiskt vakuum där de
ställdes inför problemet att de kunde uppfattas som "strategilösa".
Förhållandena i de två slakteriföretagens omvärldsmiljö med extrem
osäkerhet uppvisar därför likheter med "turbulenta fält" (Emery & Trist,
1965) där strategiska beslut omöjliggörs eftersom den enskilda
organisationen inte antas kunna hantera anpassningsproblematiken till
den angränsande miljön.

Det etablerade sättet att bedriva verksamhet inom branschen kom därför
inte längre att betraktas som konkurrenskraftigt vilket ställde mycket
stora krav på företagens anpassnings- och förändringsförmåga. Det
uppkomna läget medförde att kraven och förväntningarna på en
förändrad strategisk inriktning blev stora. En extremt svårförutsägbar
framtid födde osäkerhet som på ett eller annat sätt måste hanteras vilket
ställde mycket speciella krav på ledningarna av de två företagen. Det
förvånade därför inte att fokus och uppmärksamheten i detta läge var
riktad mot ledningarna i de studerade företagen. Det var naturligt att
ägare och medarbetare vände sig till ledningarna med förväntningar på
att de skulle agera.
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Ovanstående beskrivning och första analys pekar på att avsaknaden av
en formulerad strategi innebär ett tillstånd som kan betecknas som
"strategiIöst". Avsaknaden och frånvaron aven uttalad strategi innebar
ett "tomrum" där ett strategiskt "vakuum" kom att råda och i vilket det
fanns starka krafter såväl inom som utanför företagen. Samtidigt innebar
den turbulenta marknadsituationen att det för de båda företags
ledningarna var nära nog omöjligt att formulera trovärdiga strategier.
Från ett företagsledningsperspektiv förefaller situationen därmed vara
kritisk med tanke på den centrala roll vi i allmänhet förknippar med
strategier i företag och organisationer (jämför avsnitt 3.4.2). Strategier
antas utgöra basen för organiserad verksamhet och formar i många
avseenden de pågående handlingarna och aktiviteterna. Strategier
uppträder dessutom mer eller mindre formaliserat och explicit i chefers
kognitiva scheman och i deras agendor. Finns det någon förberedelse för
situationer av strategiskt "tomrum", dvs av vakuum-karaktär, eller på
vilket annat sätt förmådde de studerade företagen att handla under dessa
betingelser? Vid en första anblick förefaller därför den centrala frågan
vara hur organisationer överhuvudtaget kan handla i ljuset av så extremt
förändrade verksamhetsvillkor.

7.2.1 Hur förmår organisationer handla i ett strategiskt vakuum?

Den empiriska beskrivningen i föregående kapitel identifierade inte bara
uppkomsten av ett strategiskt vakuum. En viktig iakttagelse var
emellertid också att de båda företagens operativa verksamhet - trots det
prekära läget - utåt sett kunde fortsätta i stort sett opåverkade. I de
utpräglat produktionsstyrda anläggningarna pågick driften med
oförminskad styrka och intensitet. Den väl genomtänkta transport- och
logistikfunktionen fortsatte intakt eftersom den levande råvaran inte tillät
förseningar eller andra driftsstörningar. Trots avsaknaden aven strategi
handlade och agerade organisationerna vilket alltså kan tyckas
förvånande mot bakgrund av vad vi tror oss veta om strategiers betydelse
för organiserad verksamhet och dess affärsutveckling. Uttifrån denna nu
något förbryllande empiriska iakttagelse uppstår frågan om det måhända
finns andra mekanismer - än förekomsten aven strategi - som har
betydelse för organisationers möjligheter att handla? Eller hur ska man
på annat sätt förklara de båda studerade företagens handlingar i det
"strategiIösa" tillståndet?

Det ligger här nära till hands att liksom Tyrstrup (1992, 1993) vända på
problemställningen och fråga sig om ledningsarbete i själva verket
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handlar om att kompensera för att verksamheten i ett företag ständigt
uppvisar ofullkomligheter. Givet att organisation av företag betraktas
som beslut om arbetsfördelning som gäller tills vidare så menar Tyrstrup
(1992, s 79 ff) att det finns en mängd situationer där någon insats av
ledningen inte är nödvändig. Dessa beslut rör enkelt uttryckt sådant som
vem som ska göra vad, med vilken befogenhet någon ska göra något, när
något ska göras mm. Med ett dylikt arbetsfördelningsperspektiv kan
ledningsproblematiken i en organisation utvecklas ytterligare.

Under en längre period i en organisation hinner fördelningen och
utförandet av arbete att "lagras"235. Arbetsuppgifterna och hur dessa ska
utföras utvecklas och förfinas med tiden varför organisationen kan sägas
ha ett "minne" med en uppsättning rutiner, arbetsinstruktioner mm.
Tyrstrups resonemang går här ut på att just därför att enskilda individer
själva kan ta ansvar för att fullgöra sina uppgifter så kommer
samordningen till stånd med en viss automatik. Mycket av det som ska
göras i ett företag sköter sig därför självt då några särskilda insatser från
ledningen inte är nödvändiga. Organisering av verksamhet ersätter
därför i flera fall aktiv eller direkt ledning av denna verksamhet.

Tyrstrup menar att organisationen räcker ganska långt för att definiera
vad som ska göras i ett företag och för att samordna detta. I linje med
detta måste chefer med andra ord betraktas som ett sätt att komplettera
organisation av verksamhet (Tyrstrup, 1993, s 120) och att organisationen
därmed är ett substitut för direkta insatser eller aktiviteter från de ledande
aktörernas sida. Gemensamt syftar de - men på olika sätt - till att leda
verksamheten och ytterst att åstadkomma organiserad handling.
Avsaknaden aven strategi innebär därför inte nödvändigtvis att
organisationen inte förmår handla. Själva organiseringen av
verksamheten och det minne som åstadkommits i form av inlärda
arbetsinstruktioner, rutiner mm ersätter i dessa fall ledningen av
företaget. Företaget förefaller i en bemärkelse därför agera och handla på
"egen" hand och utan den direkta koppling som varLligen antas finnas till
ledningens strategiska planer, direktiv och andra aktiviteter. Sett ur ett
arbetsfördelningsperspektiv uppvisar organisationer därför stundom
egenskaper liknande de som tillskrivs "självspelande pianon".

Kontentan av Tyrstrups (ibid) ideer kan uttryckas som att företags
ledningen inte alltid behöver agera utan att organisationen har ett eget
"liv" eller mekanismer som gör att den kan fortsätta sin verksamhet under
en period där organisation av arbete och uppgifter fyller ledningens
funktion. Vad gäller de båda studerade företagen pekade mina

235 Jämför Danielssons (1983, s 24 ff) begrepp "sediment".
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observationer på att den löpande verksamheten på de olika drifts
platserna - i varje fall utåt sett - inte påverkades nämnvärt av de drastiskt
ändrade förutsättningarna på marknaden och därmed det uppkomna
strategiska vakummet. Som framgått i den empiriska redogörelsen var
företagens verksamhet starkt produktionsstyrd till följd av såväl
"råmaterialets" beskaffenhet - med levande djur och betydelsen av
färskhet - som den dittills rådande branschlogiken med
institutionaliserade marknadsförhållanden och omfattande statliga
regleringar. Verksamhetens natur med i många fall noga specificerade
och specialiserade arbetsuppgifter, en utarbetad transport- och
logistikfunktion mm bidrog med all säkerhet till att den löpande driften
tills vidare kunde fortgå i stort sett normalt trots det dramatiskt
förändrade strategiska läget.

Att företag och organisationer skulle ha en egen inneboende förmåga att
agera och handla får även stöd av Starbuck (1983) som karaktäriserar
organisationer som starkt handlingsorienterade då de i sig själva
fungerar som "handlingsgeneratorer" (action generators). Organisationer
agerar automatiskt och oreflekterat i enlighet med "program" och
"procedurer" som är stabila och som därför inte ger något nämnvärt
utrymme för anpassningar. Starbuck menar att organisationer skapar
beteenden eller rutiner vilka aktiveras genom arbetsbeskrivningar,
klockor, kalendrar mm. Inom den referensram som skapats av
programmen fungerar dessa program och procedurer utmärkt, likt
välbeprövade "framgångsformler" och "recept" (jämför Grinyer &
Spender, 1979), och det blir därmed svårt att motivera att ändra det som
fungerar.

Problemet är att dessa framgångsformler riktar uppmärksamheten mot
händelser och frågeställningar som förr eller senare blir inaktuella och
föråldrade sett ur organisationens perspektiv. Den på detta vis skapade
"handlingsapparaten" förblindar därför organisationen vartefter nya och
förändrade problemställningar kommer upp på dagordningen. Individer
bär med sig mer eller mindre omfattande handlingsrepertoarer (standard
operating procedures) vilka de är bekanta med och som de tror sig kunna
hantera nya situationer med när de i själva verket riskerar "närsynthet"
(Levitt, 1960). Detta minskar organisationers benägenhet att omorientera.

De i denna studie ingående företagen uppvisade båda en förhållandevis
omfattande "produktions- och logistikapparat" vilken främjade stabilitet i
vad Normann (1975, s 27) skulle kalla utbytesprocessen. Företagen hade
med sina cirka sextio år verkat relativt länge och ansågs sig ha en
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hyggligt framgångsrik historia. De överlevde strukturrationaliserings
vågen under det sena 1960-talet som egna självständiga slakteri
föreningar. KBS hade även under en längre period varit ledande i landet
vad gällde betalningsförmåga till ägarna. Att organisationens ålder
skulle spela roll för omfattningen av handlingsrepertoaren får också stöd
av Starbuck (ibid). De studerade företagen handlade och agerade utan att
de behövde stimuleras av problem, framgångar, hot eller möjligheter. De
förlitade sig på invanda och formaliserade sätt att handla och kunde i
många avseenden falla tillbaka på sin långa historia i en relativt stabil
omgivning. De dominerande föreställningarna (Sims & Gioia, 1986) kring
basen för verksamheten och hur den leddes var i många stycken djupt
rotade hos organisationernas medlemmar och därmed deras ägare.

När ledningarna i de båda företagen målade upp den förändrade
marknadssituationen och den nya hotbilden fick det på kort sikt inga
omedelbara konsekvenser i verksamheten. Förekomsten av ett strategiskt
vakuum påverkade på kort sikt därför inte de båda studerade företagen
utan de fortsatte att handla och agera relativt opåverkade. De sedan länge
etablerade handlingsrepertoarerna skapade trögheter i de strategiska
förändringprocesserna (jämför Normark, 1994). Organisationerna hade
vad Starbuck et al (1978), Hedberg (1981), Starbuck (1983) och Nystrom &
Starbuck (1984) kallar svårigheter att "avlära" och "lösa upp" en
existerande referensram med dess program och procedurer. Det ligger
nära till hands att tro att trögheter gjorde det svårt för företagen att "ta åt"
sig det prekära läge som närmade sig. Samtidigt borgade
organisationernas handlingsapparat för att företagen de facto fortsatte att
handla och agera trots att de i en formaliserad bemärkelse saknade en
strategi. Företagens liv fortgick med en viss automatik i ljuset av de
förändrade verksamhetsvillkoren utan att ledningarna behövde agera i
substantiell mening236• •

7.2.2 Strategilöshet - en fråga om hierarkisk nivå?

Att organisationer förefaller kunna handla och agera oberoende av
aktiviteter från deras ledningars sida skulle kunna tyda på att de olika
hierarkiska nivåerna - åtminstone på kort sikt - kan särskiljas i
strategiskt hänseende. Jag tänker då på i vilken utsträckning förekomsten
eller frånvaron av strategier - dvs företagsledningens strategiska arbete
och medvetna inriktning - har återverkningar på den mer operativa
nivån. Det ligger nära till hands att fråga sig om den strategilöshet som

236 Däremot kom ledningarna att agera i en mer symbolisk mening vilket framgår på flera
ställer längre fram i analysen.
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kom att uppträda på ledningsnivån skapar en strategisk tudelning av
organisationen där program och procedurer på verksamhetsnivån
fortlöper i linje med den etablerade referensramen ("business as usual").
Med andra ord uppträder eller upplevs det strategilösa tillståndet i detta
fall enbart utifrån ledningsnivån där risken finns för att organisationen
blir handlingsförlamad i strategiskt hänseende. På den mer operativa
eller taktiska nivån fortsätter däremot den tidigare strategin att fungera
varför några synbara konsekvenser inte omedelbart kan iakttas i
verksamheten.

Med denna utgångspunkt skulle det i de studerade företagen endast vara
relevant att diskutera fenomenet strategilöshet och dess innebörd utifrån
ett policyperspektiv till skillnad från verksamhetsperspektivet237 där
"handlingsapparaten" med dess trögheter säkerställer fortsatt aktivitet
och drift. Att organisationen vid dramatiskt förändrade verksamhets
förutsättningar blir tudelad i strategiskt hänseende kan då förklara att
utrymme finns för en frikoppling eller "decoupling" (Weick, 1979; Meyer
& Rowan, 1977) mellan de hierarkiska nivåerna avseende handling och
prat (Rombach, 1986) rörande behovet aven uttalad strategi.

Framställningen kommer nedan att visa på den av de båda studerade
företagsledningarna kommunicerade visionens centrala funktion och
innebörd i förändringsprocessen. Begreppet vision lyfts där fram för att
förklara varför de två företagsledningarnas legitimitet och förtroende
kunde bibehållas trots ett för företagen mycket utsatt och närmast kaotiskt
läge. Visionen kunde uppfylla det tomrum och de förväntningar som
fanns från intressenterna och därmed tillskrevs de båda ledningaran att
de hade en strategi.

Om vi som Starbuck med flera menar att organisationer har en egen
"handlingsapparat" i form av program och procedurer och om dessa på
grund av trögheter "isolerar" företagen från händelser i omgivningen så
skulle det förklara varför de studerade företagens operativa verksamhet
kunde pågå relativt ostört trots den påtagligt turbulenta omvärlds
situationen. Strategilösheten är i detta fall något som uppträder och
upplevs på ledningsnivån. Jag kommer i kapitlets senare avsnitt (7.4.7)
att visa att ledningarna av företagen förmådde hantera denna strategi
löshet på policynivån genom att artikulera och förkroppsliga ett budskap
eller en vision vars innehåll och form jag utvecklar närmare. Analysen
visar att visionen i substantiell mening inte är en strategi men att den i

237 Jämför Södergrens (1992, s 85) identifiering av policy- respektive
verksamhetsperspektivet i termer av decentraliseringsprocessers effekter.
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sin roll som riktmärke och katalysator - i varje fall temporärt - fungerar
som en sådan. Med andra ord utgör visionen ett centralt begrepp för
företagsledningars möjligheter att med framgång hantera en vakuum
situation i strategiskt hänseende. Detta skulle här kunna uttryckas som
att på policynivån utgörs visionen av "organisatoriskt prat" och
"berättelser" (Czarniawska-Joerges, 1988; Czarniawska, 1997) vilket är
något annat än de "handlingar" som sker på verksamhetsnivån.

7.3 Betydelsen av förtroendekapital i företagslednings
uppgiften

Detta kapitels inledande diskussion kring de extraordinära
förändringarna som skedde i den studerade branschen gjorde att jag
empiriskt inringade något jag valde att kalla ett "vakuum" i strategiskt
hänseende. I det strategiska vakuumet fanns starka krafter och
förväntningar i rörelse såväl internt som externt i de studerade företagen.
Situationen kännetecknades av förväntningar på och behov av strategisk
ledning. Samtidigt rådde alltså en extrem osäkerhet rörande den framtida
marknadsutvecklingen och där de tidigare föreställningsramarna
raserats. En nära nog fullständig omprövning av basen för verksamheten
aktualiserades. Att fånga upp och översätta den förändrade affärs- och
branschlogiken så att nya konkurrenskraftiga strategier kunde formuleras
betraktades som mycket svårt av de båda företagsledningarna.

Detta för oss in på den fundamentala problemställning som de båda
ledningarna av företagen hade att hantera i den mycket prekära situation.
Utan förmåga eller möjlighet att formulera eller kommunicera trovärdiga
strategier löpte de två företagen och deras ledningar en uppenbar risk att
tappa i förtroende hos olika intressenter såsom ägare, l<under,
medarbetare med flera. I det strategiska vakuumet riskerade således
företagen och deras ledningar sin legitimitet. Samtidigt fanns det starka
krafter och förväntningar på att ledningarna skulle handla. Att hantera
detta potentiella legitimitetsproblem och agera i det till synes strategiiösa
läget utgjorde här den kritiska ledningsuppgiften. En primär målsättning
blev därmed att bibehålla och försvara det förtroendekapital som byggts
upp kring företagens ledningar och kring verksamheten som sådan. På
detta sätt sökte företagsledningarna därför undvika risken för
tempoförlust och för en på sikt annalkande legitimitetskris.

Framställningen nedan diskuterar först begreppet förtroende och dess
betydelse för företagsledares och företagsledningars möjligheter att med
framgång fullfölja sina uppgifter. Att ha byggt upp ett förtroendekapital

253



Kap 7: Analys och försök till teoriutveckling

visar sig vara av särskild vikt när verksamheten genomgår omfattande
förändringar. Denna uppbyggnad kan dessutom ske på några olika sätt.
Gemensamt för dem är att de syftar till att trygga legitimiteten för
företagsledningarna och deras företag. På detta följer en mer djupgående
analys över hur företagsledningar på ett framgångsrikt sätt kan hantera
en uppkommen vakuum-&i,tuation i strategiskt hänseende.

I den teoretiska föreställningsramen identifierades två av företags
ledandets huvuduppgifter; dels att driva frågor och genomföra
operationer i den löpande verksamheten, dels att utveckla nya
verksamheter. Det är i dessa båda aktiviteter som företagandets ide
genom dess bärare manifesteras i konkret handling. Detta gäller oavsett
huvudmannaskapet (Lagnevik, 1989, s 8-9). I kapitalassociationer ges
företagsledningen - med VD i spetsen - mandat att företräda aktiebolaget
i en rad löpande frågor och beslut. Genom sin exekutiva roll uppträder
VD med en formell befogenhet och denna formella position innebär i sig
att vederbörande har fått förtroendet att driva verksamheten (Holmberg,
1986). Förtroendet finns där eftersom det antas att personen har en
kapacitet att fullgöra uppdraget. Positionsinnehavet ifrågasätts därför
inte även om det på sikt naturligtvis kan komma att diskuteras och
ifrågasättas mot bakgrund av VDs handlingar. Härav följer att en av VDs
mer centrala målsättningar - och tillika nödvändig förutsättning för att
aktivt utöva sin företagsledarroll och fullgöra sitt VD-uppdrag - blir att
förvalta det förtroende som vederbörande tilldelats genom den formella
positionen.

I en federation eller förening är däremot samspelet rotat i idemässiga
relationer (Sjöstrand, 1987, s 94). Här finns därför en betydande
konstitutionell skillnad i jämförelse med kapitalassociationen beträffande
ledningens roll och mandat. I federationer är ledningens formella
auktoritet tämligen svag och den måste därför befästa sin ställning på
andra sätt. Med positionen följer ett begränsat mandat och en begränsad
auktoritet. Detta måste i stället för~änas genom att i handlingar och ord
skapa ett förtroende från medlemsföretagen (Swartz, 1992, s 108-110,
1994, s 253 ff, 272-273). En parallell tanke leder till att förtroende inte
heller är något som är initialt givet av den formella positionen som VD i
en idealbaserad verksamhet. Innehållet och andemeningen i de
producentkooperativa slakteriföreningarnas stadgar rymde tankar om
bland annat demokratiska ideal i form av likabehandling av medlemmar
gällande beslutsinflytande, avräkningspriser mm.
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Den demokratiska traditionen innebär att medlemmar / ägare är vana vid
att "värdera" förslag och beslut varför detta även innefattar innehavaren
av VD-positionen. De medlemsägda företagens särdrag (se Nilsson, 1991,
kap 3; Normark, 1994, kap 3) inkluderar därför underliggande
rationaliteter vilka den nytillträdde VOn måste förstå. Dessa innebär att
vederbörande inte självklart får det "automatiska" förtroende - vilket följer
med den formella auktoriteten - som är kännetecknande för kollegan i det
kapitalassociativa företaget. Snarare måste VD i det medlemsägda
företaget på olika sätt och handlingar försöka förljäna sitt förtroende.

Det kan nu slås fast att en viktig förutsättning för fullgörandet av
företagsledningsuppgiften är att VD har förtroende hos både interna och
externa intressenter. Detta förtroende är i aktiebolaget givet med den
formella positionen men kan på olika sätt förstöras och raseras med
tiden. I federationen och föreningen är förtroende däremot något som
initialt inte ges eller inkluderas i ledarrollen. Förtroendet måste i stället
successivt och aktivt byggas upp av ledningen och VD. Förtroendet och
auktoritetet är således något som förljänas i dessa associationsformer.
Analysen i nästa avsnitt tar upp hur förtroendet för de två ledningarna
och för VDarna i de studerade producentkooperativa företagen byggdes
upp och hur detta förtroendekapital kunde försvaras i det strategiska
vakuumet.

7.3.1 Hur bygga förtroende som VD - förtjänat förtroende och
förtroendekapitalbildning

Givet att vi nu antar att förtroende är en nödvändig förutsättning för att
fullgöra ledningsuppgiften i ett medlemsägt företag kan det vara av
intresse att närmare undersöka hur detta förtroende kan förljänas och då
närmare bestämt i en producentkooperativ slakteriförening. Med andra
ord ställs här frågan om på vilka sätt eller med vilka medel en företags
ledare kan bygga upp sitt och företagets förtroendekapital. Av speciellt
intresse är då det empiriska faktum att de två studerade företagen kom att
uppleva ett strategiskt vakuum där legitimiteten - och därmed
förtroendet - kom att ifrågasättas.

Hur kan förtroende byggas (upp) och hur kan det förtroendekapital en
individ eller en företagsledning innehar försvaras? I min referensramen
(avsnitt 3.4.1) framgick att ledning av organisationer till inte oväsentlig
del kretsar kring att på olika sätt säkerställa stöd från den interna och den
externa omgivningen. Från ett lednings- och ägarperspektiv kan den
långsiktiga målsättningen formuleras som att ånjuta legitimitet för
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ledningens handlingar och för organisationens verksamhet som helhet.

Diskussionen i teorikapitlet pekade på att strategier och strategiarbete
utgör en vanlig och därmed naturlig del av våra föreställningar kring
företagsledningars arbete. Den ena av företagsledandets huvuduppgifter
innebär att utveckla nya verksamheter. Att leda en organisation eller ett
företag inbegriper därför tanken att någon form av strategi existerar. Att
arbeta strategiskt innebär att man från företagsledningens sida är
förutseende, målmedveten och handlingsinriktad. Det finns därför i
allmänhet starka förväntningar på och ett behov av strategisk ledning.
Den strategiska ledningen blir en viktig del av ledandet av företag
eftersom den visar handlingskraft och ger legitimitet och trovärdighet åt
företag och deras ledningar (Gustafsson, 1988). Att vara trovärdig utgör
nämligen en källa till legitimitet och en företagsledning strävar därför
efter att vara konsekvent i sitt handlande. För att uppnå stöd i omgiv
ningen måste företagsledningen dessutom uppfattas som trovärdig och
duglig.

Gemensamma drag hos VDama

Resonemanget ovan ger en viss allmän vägledning kring sätt för
företagsledare och företagsledningar att vinna förtroende och bygga
förtroendekapital. Hur arbetade då de båda studerade företagsledarna för
att nå trovärdighet och därmed för att förijäna sitt förtroende i de
medlemsägda slakteriföreningar vars verksamhet de förväntades leda?

Inledningsvis kan det sägas att ett gemensamt drag hos de båda VDarna
var deras förmåga att uppfattas som ärliga och därmed att inge
förtroende. Detta skapade en mer realistisk inställning hos ägare och
medarbetare. Genom att presentera trovärdiga bilder av det aktuella
dagsläget kunde ett klimat skapas för en framtidsinriktad diskussion
kring nyckelområden i verksamheten. Det ärliga intrycket signalerade att
de två studerade företagsledningarna var beredda att ompröva sin
uppfattning och sin inställning genom att inhämta synpunkter och ideer
från ägarna. Ledningarna av företagen gav med andra intryck av att ha
en inställning som präglades av flexibilitet och ödmjukhet inför
uppgiften.

Utsagor från empirin (se s 236 ff) pekar på betydelsen av att vara ärlig,
öppen och rak med ägarsidan under dessa speciella omständigheter av
strategilöshet. Att bibehålla lojaliteten hos ägarna blev en viktig uppgift
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för de båda ledningarna. Förmågan att inge förtroende var därför av
yttersta vikt och här hade "sanningen en helbrägdagörande effekt" som
en av VDarna uttryckte sig.

Ett annat gemensamt drag i förtroendehänseende hos de båda VDarna
var att de prioriterade en påtaglig fysisk närhet och synlighet238 bland de
viktigare intressenterna under den aktuella tidsperioden. I den empiriska
analysen (se s 228 ff) framkom att denna synlighet bland annat
inkluderade ett "samtal" med dessa intressenter. Genom det förda
samtalet kunde en dialog föras om för verksamheten viktiga fråge
ställningar. Det på detta sätt målmedvetet genomförda "missionsarbetet"
utgjorde därför en central del av de förtroende- och trovärdighets
skapande ledningsaktiviteterna. Att formulera, lansera och kommunicera
en "vision" ingav förtroende (jämför Conger, 1989) och bidrog till
VDarnas och företagledningarnas trovärdighet och legitimitet239• De båda
VDarna insåg och förstod att förtroende inte sällan handlar om något
som tar tid att bygga upp. Härav innebar deras förda samtal och
diskussioner ute i organisationerna att tidsutrymme gavs för en
bearbetning av den mentala omställning som skulle komma att bli en
nödvändighet av den pågående branschutvecklingen. Nyckel
rnedarbetare och ägare kunde därigenom förbereda och vänja sig vid
tanken. Att de som företagsledare både tog sig tid och gav tid för
eftertanke och "mognad" ingav således förtroende.

HHandlandet i sig"

Som framgått på flera ställen tidigare i detta kapitel var det på kort sikt
viktigast att i det strategiIösa tillståndet reducera osäkerheten hos ägare
och medarbetare om det riktiga i beslutet att fusionera och därmed på
olika sätt legitimera den föreslagna inriktningen i företagsledningsarbetet
samtidigt som stabilitet och långsiktighet kunde skapas i en viss
bemärkelse. Den föreslagna fusionen signalerade dessutom att de två
ledningarna hade ett proaktivt förhållningssätt där deras aktiviteter och
handlingar gav intryck av handlingskraft (jämför Gustafsson, 1988). Det
var av särskild vikt att det av omgivningen uppfattades som om de
studerade ledningarna tog initiativet i händelseutvecklingen och att de
hade situationen under kontroll.

238 Nästa avsnitt diskuterar mer ingående denna ingrediens i ledningen av de studerade

företagen.

239 Avsnitt 7.47 nedan tar mer i detalj upp visionens och det strategiska samtalets roll som sätt
för företagledningar att hantera en vakuum-situation i strategiskt hänseende.
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Handlandet i sig ("som sådant") och de pågående aktiviteterna blev
därför viktiga i legitimitetsskapande syfte eftersom de dels skapade ett
momentum (Miller & Friesen, 1980b) för att åstadkomma kollektiv
handling - i detta fall förändrat agerande - och signalerade en duglighet i
sättet att leda företagen, dels för att dessa aktiviteter skapade mening och
reducerade osäkerhet i det kaotiska och tvetydiga läge som rådde24o. Att
de båda företagsledningarna aktivt diskuterade de omfattande strategiska
omvärldsförändringar som nu aktualiserades - där en omprövning av
verksamhetsformerna i form aven föreslagen fusion utgjorde en del
vittnade om och signalerade ett proaktivt förhållningssätt. Detta
handlande fokuserade på dialogen med ägarna och det strategiska
samtalet som sådant (jämför diskussionen nedan om "prat" som social
handling).

Slutligen fanns det en gemensam nämnare hos de båda företagsledarna
som personer vilket bidrog till att de förmådde bygga upp ett
förtroendekapital. De hade ett djupt engagemang för ägares och
medarbetares behov och gick in för sina uppgifter med detta som
utgångspunkt snarare än för egen personlig vinnings skull. Att på detta
sätt demonstrera engagemang och ett genuint intresse var således viktiga
vägar för att bygga upp ett förtroende (Conger, 1989, kap 5). De kom
därför också av många att uppfattas som karismatiska ledar
personligheter241 .

Olikheter mellan VDarna

Hittills har vi tagit upp gemensamma aspekter på de båda
företagsledarna vad gäller deras sätt att skapa förtroende och bygga
förtroendekapital. Det empiriska materialet242 pekar emellertid på att det
också fanns betydande skillnader mellan VDarna i detta avseende och att
det därför förefaller att finnas olika vägar att nå trovärdighet och därmed
legitimitet.

240 Ett särskilt avsnitt (7.4.8) nedan lyfter fram retoriska aspekter på ledningsarbetet och där
förs också en diskussion om betydelsen av meningsskapande aktiviteter ("management of

meaning").

241 Jag ägnar ett särskilt avsnitt (7.4.6) nedan åt personens och karismans betydelse som

förklaringsfaktor i hanterandet av vakuum-situationen.

242 Avsnitt 6.4 om de ledande aktörernas roll och förklaringsvärde lyfter fram dessa

skillnader.
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Det framgick i de två föregående kapitlen att de studerade
föratagsledarna delvis skilde sig åt beträffande på vad deras förtroende
byggde. Den ene VOn hade som nyrekryterad ett mandat (jämför
Holmberg, 1986) att ta tag i en legitimitetsproblematik eftersom det under
1988 fanns en oro och en turbulens i organisationen där företaget och
dess ledning var sönderkritiserad. Med i det närmaste obefintliga
relationer till intressenterna fick därför Mårten Björnsson börja från
grunden med att bygga upp nätverk (jämför Kotter, 1982; Gabarro, 1987)
för att stärka både sitt eget och företagets förtroendekapital. Denne
företagsledare prioriterade att bygga upp en relation till framför allt
ägarsidan och genom att föra en dialog om verksamheten och dess
förutsättningar skapades gemensamt en entydig målsättning som alla
kunde arbeta efter.

Som externt rekryterad och utan tidigare branscherfarenhet byggde denne
VD sitt förtroendekapital på främst sina sociala kvaliteter där
relationernas närhet, ärlighet och öppenhet var avgörande. Att sakna den
historiska "belastningen" i företagets tidigare strategiska förändrings
processer innebar att han kunde tillföra ett "fräschare" verksamhets
perspektiv utan att känna sig närsynt eller uppbunden av etablerade eller
givna "sanningar" i branschen. En nyckel i sammanhanget var att han
kunde levandegöra ett svårt och komplext område och för ägare och
medarbetare beskriva det på ett enklare och därmed mer pedagogiskt sätt.
Han hade inget att förlora på att vara totalt öppen och hans oräddhet
ingav säkerligen förtroende för honom som person243 i den turbulenta
situation företaget befann sig.

Med sin bakgrund och mångåriga erfarenhet i branschen hade den andre
företagsledaren andra förutsättningar i förtroendekapitalhänseende.
Genom sin långa branscherfarenhet och med sina gedigna
fackkunskaper hade Jan Persson byggt upp ett ansenligt nätverk i och
kunnande om branschen. Hans "track record" från Köttforsknings
institutet var omtalad och som VD åtnjöt han därför ett stort förtroende
(Conger, 1989, kap 5) hos såväl det egna företaget som branschen i övrigt.
Han hade därmed inga problem med att diskutera alla delar i
verksamheten med ägare och medarbetare. Även han prioriterade fysisk
närhet där den raka, öppna och ärliga kommunikationen syftade till att
vinna förtroende hos dem som tvivlade och kände sig osäkra. I
argumenteringen kunde han dock utnyttja sina fackkunskaper på ett helt
annat sätt för att övertyga. Inte desto mindre ansågs hans pedagogiska

243 Jämför avsnitt 7.4.6 nedan om personens betydelse för hanteringen av det strategiska

vakuumet.
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kvaliteter och förmåga att uttrycka sig ha bidragit till att han med
framgång fick förtroende att genomdriva den strategiska omorienteringen
av verksamheten244• Han hade där en framsynthet och ett visionärt
förhållningssätt som gjorde att han kunde undvika att falla tillbaka på
invanda sätt att betrakta och analysera verksamheten. Att tillföra ett
nytänkande utan att rasera ett uppbyggt förtroendekapital blev nyckeln
till framgång.

Analysen ovan pekar alltså på att de två företagsledarna insåg att de
måste uppfattas som trovärdiga och dugliga (Conger, Kanungo et al,
1988). Därmed kom betydelsen av ett förtroendekapital i centrum när de
hade att leda och driva förändringarbetet eftersom detta kapital spelade
roll för hur de kom att värderas av sin omgivning. Förtroende och
förtroendekapital kan därmed ses som begrepp vilka kan förvärvas och
byggas upp på några olika sätt. Deras gemensamma syftar är att ge
mandat och handlingsutrymme för att personen eller gruppen ska kunna
agera. De studerade VDarnas mycket målmedvetna ledningsarbete
skapade därmed förtroende inte bara för dem själva utan också för sina
organisationer som helhet. Att bygga upp ett allmänt förtroendekapital
gav legitimitet och ansågs vara en nödvändig förutsättning för att
framgånsgrikt kunna driva förändringsarbetet och de processer av olika
slag som där kom att aktualiseras.

7.3.2 Förtroendekapitalbildning och legitimitetsbehov i
företagsledning - en sammanfattning

Denna första del analysen tog upp fenomenet förtroende och mer
specifikt hur detta kan kapitaliseras, dvs vad utmärker eller kännetecknar
förtroendekapitalbildning? Framställningen pekade på betydelsen av
förtroende och trovärdighet för att företagsledare och företagsledningar
ska få handlingsfrihet och mandat att agera. Mer specifikt diskuterades
även de två studerade VDarnas något olika vägar att söka trovärdighet
(erövra förtroende) och därmed bygga upp det nädvändiga förtroende
kapitalet. De båda VDarna symboliserade och personifierade här det
främmande och okända. Den ene företagsledaren sökte trovärdighet
genom att bygga upp sitt förtroendekapital via sociala och
kommunikativa kvaliteter i sina relationer med ägare och medarbetare.
En öppen och ärlig dialog där konstruktiva lösningar söktes lade
grunden för ett successivt förstärkt förtroende. Den andre företagsledaren
kunde i större utsträckning förlita sig på sin långa branscherfarenhet och

244 Jämför Conger (1989, s 121) som menar att den karismatiske ledaren ofta blir "lärare" och

därför har pedagogiska kvaliteer.
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sitt kunnande om verksamheten. Hans trygghet i sättet att på ett
pedagogiskt men ändå lättbegripligt sätt diskutera den strategiska
situationen reducerade osäkerhet i organisationen och ingav förtroende.

Gemensamt för de båda VDarna var att de kunde bygga upp och
upprätthålla ett ömsesidigt förtroende i relation till företagens interna och
externa intressenter. Det framgick här att förtroendekapital hos företags
ledare spelar roll för hur dessa ledare värderas och därmed för vilket
mandat de kan räkna med från företagets intressenter (jämför Larsson,
1984). På detta följde att det blev en centralledningsuppgift och
nyckelaktivitet att på olika sätt bygga upp, skapa, försvara och bibehålla
samt att "förmera", dvs kapitalisera, detta kapital.

I egenskap av centrala aktörer i förändringarbetet hade de båda
affärsledarna i de studerade företagen att hantera ett potentiellt
legitimitetsproblem då detta antogs begränsa deras handlingsutrymme.
Med andra ord utgjorde legitimitet en resurs i företagsledningarnas ögon
när de sökte vinna erkännande för en strategisk förändring.
Handlingsfrihet var nödvändig i den turbulens som hade uppstått i
branschen och sålunda i företagens omedelbara omgivning. Den
strategiska osäkerheten satte de två ledningarnas förtroendekapital på
spel där legitimiteten för företagens verksamhet, och därmed
omgivningens stöd, riskerade att gå mer eller mindre förlorad. Det
legitimitetsbehov som uppstod kom att styra de studerade ledningarnas
handlande (jämför Karlsson, 1991).

Begreppen legitimitet som resurs och förtroendekapital förefaller vara
nära relaterade till varandra då de båda utgör viktiga förutsättningar eller
villkor för möjligheten att med framgång driva ett förändringsarbete eller
- för att använda Karlssons (ibid, s 80) terminologi - etablera en "ny
ordning". I botten ligger ett maktanspråk - från i denna studie de båda
företagsledningarna - att vidta handlingar och åtgärder. Legitimitets
behovet -liksom nödvändigheten av ett förtroendekapital- är ett
följsamhetsbehov i så motto att legitimitet och förtroende båda tilldelas
företagsledningar och kontrolleras därmed av övriga intressenter.
Legitimitet och förtroende är båda värderingsfrågor (Karlsson, ibid, s 96);
det blir i slutändan fråga om ett test eller en bedömning utifrån den
aktuella intressenten. De här studerade företagen hade en kooperativ
associationsform vilken gjorde legitimitetsfrågan särskilt komplex och
problematisk för de båda ledningarna. Företagens ägare - vilka var de
som ytterst hade att ta ställning i den strategiska förändringsprocessen 
var samtidigt leverantörer och genom att de uppträdde i båda dessa
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intressentroller hade ledningarna på sätt och vis att hantera såväl ett inre
som ett yttre legitimitetsbehov (jämför Abrahamsson, 1992). Till skillnad
mot vad som är fallet i en kapitalassociation innebar den formella
positionen som VD endast ett begränsat mandat och en begränsad
auktoritet. Snarare fick de båda företagsledarna på olika sätt och genom
sina handlingar försöka förljäna sitt förtroende (jämför Swartz, 1992,
1994).

Framställningen pekar här på att legitimitet är speciellt viktig i en
vakuum-situation där risken annars finns för att organisationen tappar
tempo, dvs förlorar momentum, och att den handlingsförlamas med på
sikt förödande konsekvenser för möjligheten att fortsatt existera och
utvecklas. I en vakuum-situation bidrar legitimiteten till att reducera
.osäkerhet och till att ge ledningen ett nödvändigt tids- och
handlingsutrymme. I de studerade företagen gav ett uppbyggt
förtroendekapital de två ledningarna legitimitet både internt och externt.
Genom att på olika sätt förklara företagets aktiviteter och rikta dessa
internt åstadkoms kollektiv handling samtidigt som ett externt fokus
utgjorde en del av legitimeringsprocessen för att säkerställa
omgivningens fortsatta stöd. Det potentiella legitimitetsproblemet löstes
främst med symboliska-kommunikativa handlingar (Karlsson, ibid, s
139-140). De studerade företagsledarna valde främst olika medel- såsom
procedurer och strukturer för dessa - snarare än mål för sin legitimitet
(jämför Sjöstrand, 1992, s 25 ff). Avsnitt 7.4 nedan diskuterar detta mer
ingående där bland annat begreppen synlighet, arena, samtal och vision
utreds. Redan nu kan dock sägas att legitimiteten i praktiken innebar att
de båda företagsledningarna gavs - eller tilldelades - mandat att gå
vidare och att med framgång fortsätta med den strategiska
omorienteringen av verksamheten.

Sammanfattningvis pekar min studie - i likhet med Karlssons (1991) 
på att företagsledningars och företagsledares handlande och agerande
under strategiska förändringar till stor del är motiverade av legitimitets
hänsyn. Detta gäller i synnerhet i fallet med det strategiska vakuum som
kom att uppstå i fallföretagen. I det strategiska vakuumet riskerade
företagen och deras ledningar legitimitet. Samtidigt fanns det starka
krafter och förväntningar på att ledningarna skulle handla. Att hantera
detta potentiella legitimitetsproblem och agera i det till synes strategiIösa
läget utgjorde här den kritiska ledningsuppgiften.

De följande avsnitten i detta kapitel tar mer i detalj upp några olika
aspekter på hur en vakuum-situation med framgång kan hanteras utifrån
ett ledningsperspektiv. Att dessa aspekter - eller analytiska teman-
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presenteras separat och som om de vore distinkta är dock en
framställningsteknisk tillfällighet. Snarare sker det av begrepps
utredningsmässiga skäl i syfte att tydliggöra diskussionen och att
pedagogiskt ge en mer helhetsorienterad bild av problemområdet. I
kapitel 8 görs en avslutande diskussion där jag försöker relatera
begreppen och peka på komplexiteten i hanteringen aven vakuum
situation utifrån ett ledningsperspektiv.

Dessförinnan vill jag först återknyta till en av mina viktigare utgångs
punkter i föreliggande arbete. I såväl min forskningsansats som min
teoretiska föreställningsram tydliggjorde jag ett aktörsorienterat synsätt. I
linje med med min socialkonstruktivistiska hållning antar jag därför att
verkligheten är socialt 'konstruerad och att den därför kan förklaras och
förstås utifrån aktörerna. Detta betyder också att jag tilldelar aktörer ett
förhållandevis stort inflytande i företagsstrategiskt handlande trots att
avsnitt 7.2.1 ovan pekade på att organisationer möjligen kan betraktas
som "handlingsapparater" med en viss automatik i hur verksamheten
leds och drivs. I den teoretiska föreställningsramen presenterades också
institutionella förklaringsfaktorer till varför organisationer handlar och
uppvisar vissa utvecklingsmönster. Redan där gjorde jag dock klart att
jag tilldelar individer ett betydande handlingsutrymme och att aktörerna
antas spela en central roll för organisationers företagstrategiska
utveckling.

Då jag nu står i begrepp att analysera hur den uppkomna vakuum
situationen hanterades och då jag söker förklaringsmönster i det
strategiska handlandet väljer jag att anlägga ett uttalat aktörsorienterat
perspektiv. Min ambition är således att analysera handlingsmönster
utifrån aktörernas utgångspunkter, och då i första hand utifrån de två
företagsledarnas horisonter. Detta betyder emellertid inte att jag helt
bortser från de förklaringar som kan finnas inom ramen för
institutionella teorier men att jag medvetet låter dem komma i
bakgrunden. Jag kommer dock i det avslutande kapitlet att diskutera
några alternativa förklaringar och den nu gjorda avgränsningen i
perspektivhänseende.
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7.4 Vad karaktäriserar framgångsrik vakuum-hantering?

7.4.1 Synligheten

Det framgick ovan i avsnitt 7.3.1 att ett gemensamt drag hos de båda
studerade företagsledarna var att de delvis skapade sitt förtroende - och
därmed byggde sitt förtroendekapital - genom att prioritera en hög grad
av synlighet. Att upprätthålla en fysisk närhet till företagens viktigaste
intressenter, och då främst ägarna men även de många medarbetarna i de
olika produktionsanläggningarna, var ett sätt för företagsledarna att
synas. Genom att vara synliga på olika arenor245 uppfattades VDarna
som tillgängliga för meningsutbyte där det strategiska samtalet blev det
mest betydelsefulla forumet för diskussion och debatt om de båda
företagens strategiska läge och möjligheter och om företagens behov av ett
förändrat agerande.

Företagsledarnas närvaro ute bland ägarna gav en tydlig signal och
utgjorde ett led i den öppenhet och ärlighet som präglade de båda
VDarnas förhållningssätt i det strategiska vakuumet. Den flexibilitet och
ödmjukhet inför sina uppgifter som ledningarna signalerade tolkades
som om det fanns utrymme för synpunkter och ideer. Den strategiska
omvärldsuppfattningen var inte på något sätt entydigt bestämd utan här
indikerade de båda företagsledningarna att de var uppriktiga i sina
bedömningar av den mycket speciella vakuum-situationen i strategiskt
hänseende. Utsagor från empirin (se s 237) pekar också på betydelsen av
att vara ärlig och rak med ägarsidan under dessa omständigheter av
strategilöshet. Att bibehålla lojaliteten hos ägarna blev också en av
huvuduppgifterna för de båda företagsledningarna. Samtidigt var
synligheten ett sätt för ledningarna att förmedla den vikt de fäste vid
såväl allvaret i den dramatiskt förändrade marknadssituationen som
förankringsarbetet för fusionsprocessen.

Den stora synligheten skapade alltså möjligheter för naturliga
kontaktytor mellan företagsledningarna och deras intressenter. Hade
däremot ledningarna dragit sig undan, signalerat otillgänglighet, och valt
att hålla distansen till ägare och medarbetare under dessa
omständigheter av stor osäkerhet hade med all sannolikhet det
upparbetade - eller förtjänade om vi använder Swartz (1992, 1994)
terminologi - förtroendekapitalet raserats. Synligheten och skapandet av
arenor för dialog mellan företagens ledningar och ägare visade samtidigt
på att ledningarna inte satt handlingsförlamade trots den närmast
omöjliga uppgiften att formulera och kommunicera trovärdiga strategier.

245 Det kommande avsnittet diskuterar arenabegreppet mer utförligt.

264



Kap 7: Analys och försök till teoriutveckling

Aktiviteten i form aven hög synlighet var i sig ett sätt att just i detta läge
och vid denna tidpunkt ge ett trovärdigt intryck och därmed legitimitet att
driva verksamheten vidare (jämför ovan). Att som företagsledare på olika
sätt synas utåt i organisationen gav en tydlig signal om det engagemang
och intresse de som personer (jämför nedan) fäste vid de strategiska
framtidsfrågorna.

I egenskap av "frontpersoner" och därmed ytterst ansvariga för den
operativa verksamheten var alltså den fysiska närvaron och synligheten
hos företagsledarna i mötet med ägare och medarbetare en nödvändig
förutsättning för att få trovärdighet i hanteringen av det strategiska
vakuumet. Att som ägare och medarbetare få möjlighet att fysiskt mötas
ansikte mot ansikte med företrädare för de två företagens ledningar i ett
öppet och förutsättningslöst samtal förefaller därför spela roll i
trovärdighetshänseende. Den fysiska närvaron ansågs vara viktig som
förtroendeskapande inslag eftersom arenan i sig (jämför nästa avsnitt)
möjliggjorde upprättandet aven dialog där frågor, känslor, oro,
erfarenheter mm kunde ventileras i syfte att reducera osäkerhet och
känslor av otrygghet. Avsnitt 7.4.3 nedan diskuterar mer utförligt
betydelsen av att föra ett sådant samtal om verksamheten och dess
förutsättningar.

Synligheten har emellertid inte bara med personen - dvs i detta fall VD
att göra, utan en nyckel i sammanhanget handlar även om att synliggöra
viktiga ingredienser i hanteringen av själva vakuum-situationen. Det
inbegriper exempelvis den enighet rörande behovet aven strategisk
omorientering av verksamheten som kunde demonstreras på
distriktsmöten, föreningsstämmor mm (se avsnitt 5.4.2). Här var själva
manifestationen det centrala, dvs det skulle tydligt framgå för alla
närvarande att det fanns en beslutskraft och en fast vilja att gemensamt
gå vidare i det strategiska förändringsarbetet. Genom att externt och
internt demonstrera att det här var viktigt sändes starka signaler till
omgivningen om att här fanns minsann en enig ägarkår som inte satt
handlingsförlamad. Med andra ord ansågs det vara betydelsefullt att visa
att de båda företagen föredrog proaktivitet i händelseutvecklingen framför
att passivt reagera på omvärldsförändringarna.
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7.4.2 De använda arenorna

Denna aspekt på eller ingrediens i hanteringen av det strategiska
vakuumet är som vi nyligen pekade på nära förknippad med den
synlighet i olika avseenden som de båda företagsledningarna ville
signalera såväl internt som externt beträffande det nya mycket osäkra
strategiska läget.

I linje med detta valde de två studerade företagsledningarna arenor där
synlighet kunde skapas kring enigheten hos ägarna246. Förtroendet för
VDarna och ledningarna byggdes sålunda på arenor vilka i en
bemärkelse var offentliga. Att på sammankomster och möten i olika
sammanhang ta vara på möjligheten att föra ett samtal och en
förtroendeskapande dialog om för den framtida verksamheten avgörande
frågeställningar vittnar om en målmedvetenhet hos de båda VDarna.
Avsnitt 6.4 i den empiriska analysen pekade här på framför allt Jan
Perssons systematik i detta avseende. Han hade under en längre period
mött ägare/leverantörer och därvid utnyttjat tillfället till att poängtera
betydelsen av de nya frågeställningaran och av problemområdet gällande
de förändrade verksamhetsförutsättningarna. Från KBS' sida utgjorde
företagsledningens och styrelsens "roadshow" vid de olika förtroende
mannadagarna i november 1989 ett annat exempel där arenor användes
för ventilering av tankar, ideer och känslor (se avnitt 5.4.1).

Att framträda i media var en annan offentlig arena som de studerade
företagledningarna utnyttjade i det strategiska vakuumet. Intervjuer och
uttalanden i den lokala pressen och i olika lantbrukstidningar, såsom
Land Lantbruk och ATL, bidrog till att ge synlighet åt den problematik i
strategiskt avseende som företagen och branschen brottades med. Till
detta kan läggas de mer företagsspecifika skrifterna (årsredovisningar,
nyhetsblad mm) som var riktade till ägare och där kommunikationen
ägde rum i skriftlig form. I sammanhanget kan även nämnas det
telefonväkteri som ägde rum under vårvintern 1990 och där företrädare
för Skaneks ledning och styrelse medverkade. Möjligheten fanns här för
medlemmar att ringa och ställa frågor till dessa företrädare om det
aktuella jordbrukspolitiska läget samt med anledning av den förestående
fusionen. Inom KBS ordnades två informationsmöten under februari
1990 dit medlemmar och anställda inbjöds för att med företagets ledning
diskutera den föreslagna fusionen med Skanek.

246 Betydelsen aven "demonstrerad enighet" inom ramen för ledningarnas vakuum-hantering

tas upp separat i avsnitt 7.4.5 nedan.
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Inom båda företagen gavs det således tillfällen i form av arenor där
medlemmar / ägare och anställda kunde ställa frågor och på olika sätt ge
uttryck för sin oro och osäkerhet inför den motsägelsefulla framtiden.
Bara möjligheten att göra detta - även om inte så många medlemmar tog
chansen - och då på en synlig arena ökade trovärdigheten hos de båda
företagsledningarna. För de som deltog och var närvarande innebar
diskussionerna och samtalen att tvetydighet, osäkerhet och känslor av
otrygghet kunde reduceras (jämför avsnitt 6.3 i den empiriska analysen
samt nästa avsnitt om betydelsen av det strategiska samtalet och av den
kommunicerade visionen).

Vid sidan av de nu återgivna arenorna av mer offentlig karaktär vill jag
även lyfta fram de möten och samtal som ägde rum på en mer informell
och personlig basis mellan VDarna å den ena sidan och ägare och
medarbetare å den andra. Dessa arenor för samtal var närmast av
"privat" karaktär där de enskilda medlemmarna fick möjlighet att träffas
"ansikte mot ansikte" med VD. Ovan har framkommit att både Jan
Persson och Mårten Björnsson skapade förtroende och byggde upp sitt
förtroendekapital genom att priortera öppenhet, ärlighet mm och där
synlighet och tillgänglighet var viktig. Som nyrekryterad VD fick Mårten
Björsson dessutom ta tag i en legitimitetsproblematik i form av
tilltrasslade intressentrelationer med ägarna. Att som Mårten Björnsson
ge sig ut och på tu man hand träffa medlemmar, dvs ägarföreträdare, och
relativt förutsättningslöst diskutera verksamheten vittnar om en
ödmjukhet som ingav förtroende och på så sätt bidrog till denne VDs
förtroendekapitalbildning (jämför ovan).

Vi kan nu sammanfatta den i detta avsnitt hittills förda diskussionen
som att förtroende till en inte oväsentlig del skapades på de arenor där
företagens ledningar - med VD i spetsen - valde att framträda. Valet av
arenor innebar att fysisk närhet söktes till företagens huvudintressenter.
Av betydelse var att på dessa arenor kunde ägarna medverka i den
förtroendeskapande processen och aktivt delta genom möjligheten till
direkt kommunikation och dialog med sina företagsledningar. Tanken
leder till att de praktiska förutsättningarna - i termer av fysisk design och
andra detaljer - måhända spelar en större roll än vad man vid första
anblick skulle kunna tro när förtroendekapitalbildning står i fokus vilket
var fallet i de studerade företagen.

Tydliga beröringspunkter finns här till Normarks (1994, s 266-267)
diskussion om betydelsen aven fungerande infrastruktur för relationerna
mellan ägare och ledning i medlemsägda företag. Att finna en fruktbar
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infrastruktur för förändringsarbete blir därför centralt och här pekar
Normarks studier på att en dialoginriktad ledningsfilosofi ("ägar-VD
dialogen") på flera sätt uppvisar förljänstfulla kvaliteter i så motto att
medlemmar tidigt blir involverade i diskussioner och att möjligheterna
att åstadkomma en förankring av olika förändringsförslag ökar (ibid, s
274)247.

Annorlunda uttryckt förefaller det inte orimligt att anta att de använda
arenorna i de nu studerade företagen bidrog till att den strategiska
vakuunl-situationen med framgång kunde hanteras och till att en
mobilisering av beslutskraft kunde åstadkommas248. Arenorna bidrog
tillsammans med den stora synligheten till ett förtroendeskapande klimat
där såväl VDarnas som ledningarnas förtroendekapital kunde bibehållas
och delvis också "förmeras". De båda företagsledarna använde arenorna
som forum för att agera förebild (jämför, Callmyr, 1992) där tonvikt lades
vid att demonstrera och synliggöra de nya tänkesätten och värderingarna
med syfte att bemyndiga (empower) intressenterna att kunna gå vidare i
linje med den vision som lanserades (jämför Conger, 1989, kap 6 om den
karismatiske ledaren som "lärare"). Sammantaget förmådde de två
företagsledningarna hantera osäkerheten i det strategiska vakuumet. De
lyckades samtidigt säkerställa fortsatt legitimitet för företagens
verksamhet. Därmed ökade ledningarnas trovärdighet och de fick därför
mandat att också i framtiden driva det strategiska förändringsarbetet.

7.4.3 Samtalsbegreppet

Det har nu på flera ställen framkommit att de båda studerade
företagsledningarna prioriterade en synlighet där valen av arenor var
betydelsefulla för hur trovärdiga VDarna och ledningarna kom att
uppfattas. Den gjorda analysen har även indikerat att den direkta,
företrädesvis muntliga, kommunikationen bidrog till att en konstruktiv
dialog kunde etableras och föras mellan de båda företagsledningarna och
i första hand ägarsidan i det strategiska vakuumet. Ägarsidan hos den
producentkooperativa företagsformen betydde följaktligen alla
medlemmarna vilka tillika var leverantörer till föreningen.

247 Följande avsnitt utvecklar samtalsbegreppet och där framkomer även betydelsen av

tillgängliga arenor.

248 Jämför även Lindkvists (1994) diskussion om betydelsen av såväl extern som intern
legitimering under övergången till ett medarbetarägande och där två viktiga slutsatser berör
tilltron till intiativtagaren till förändringen samt medarbetarnas, dvs ägarnas, involvering i

övergångsprocessen.
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Mot bakgrund av att de extraordinära omvärldsförändringarna hade
kullkastat de dittills dominerande verksamhetsföreställningarna hade en
situation med extrem osäkerhet i strategiskt hänseende uppstått. Denna
vakuum-situation kännetecknades av starka krafter och förväntningar på
och behov av strategisk förändring. De två företagsledningarna förstod
och insåg att situationen ställde speciella krav då de annars löpte risken
att förlora sina förtroendekapital och där deras legitimitet också skulle
kunna ifrågasätttas på sikt. I det strategiska vakuumet prioriterades
därför aktiviteter från företagens ledningar som på olika sätt reducerade
den osäkerhet och den oro som spridit sig inom respektive organisation. I
turbulensen kom i princip hela bransch- och affärslogiken att i grunden
ifrågasättas. Med andra ord fanns det på många områden frågor som
stod obesvarade i den nu aktuella vakuum-situationen.

De båda företagsledningarna valde därför att reducera osäkerhet genom
att via de i föregående avsnitt nämnda synliga arenorna försöka föra ett
samtal och etablera en dialog med företagens huvudintressenter249• Att
kunna samtala om dessa ytterst mycket centrala frågor rörande den
framtida verksamhetsinriktningen signalerade att ledningarna fäste stor
vikt vid frågorna men också att de ärligt försökte lyssna och inhämta
intryck från andra delar av organisationen i syfte att skapa sig en bild av
den strategiska situationen250. Inom de två studerade företagen frågade
sig alla vad som var möjligt att göra i det läge som uppstått.

Avsevärd tid och omfattande resurser lades därför ned på att skapa
förutsättningar för att få till stånd en öppen och fungerande ägardialog251

om olika framtidsfrågor. Genom dessa diskussioner lyftes de nya
omvärldskraven i branschen fram och legitimerade därmed behovet av
att de två aktuella företagen på olika sätt var tvungna att vidta åtgärder.
Det förda "strategiska samtalet" formade successivt en mer gemensam

249 Från en utgångspunkt som ligger närnare aktionsforskarens talar även Philips (1988, s 23)

om behovet av att skapa arenor som möjliggör samtal. Med referens till Gustavsen & Janerus
(1983) betonas vikten av "infrastruktur för utveckling" där förändraren har till uppgift att

skapa arenor på vilka människor successivt utvecklar sina kunskaper och färdigheter. Jämför
diskussionen nedan i avsnitt 7.4.5 om "demokratisk dialog".

250 Schweiger & Denisi (1991) fann att information till och kommunikation med personal före

och under en fusionsprocess reducerade osäkerhet och gav realistiska jobb-förväntningar hos

personalen. Därmed reducerades också de mindre gynnsamma resultaten av fusionen. Även
Napier et al (1989) betonar i sin studie av kommunikationsprocessen vid en amerikansk
bankfusion vikten av att toppledningen har kontinuerlig och återkommande kontakt med

personalen.

251 Jämför föregående avsnitt och Normarks (1994) resonemang om infrastrukturens och "ägar

VD-dialogens" betydelse i medlemsägda företag vid strategiska förändringsprocesser.
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och entydig målsättning hos ägare och medarbetare252.

Mer i detalj syftade de olika diskussionerna och dialogen till att bygga
upp argumentationen kring den demokratiska traditionen. Denna
tradition inom föreningsrörelsen innebar att det fanns forum inom de två
studerade organisationerna för att ventilera och diskutera olika förslag
och för att värdera beslut mm. Den demokratiska traditionen säkerställde
en viss procedur vilken i sin tur förmådde reducera den utbredda
osäkerhet som fanns rörande den framtida marknadsutvecklingen.
Diskussionerna knöt an till ideal och känslor som hörde nära samman
med de båda företagens historia. Innehållet i det från de två företags
ledningarna kommunicerade budskapet rymde även expressiva och
emotionella inslag med i vissa fall retoriska förtecken253. Förekomsten av
emotioenlla strukturer är något som Berg (1979) lyfter fram som
förklaring till stabilitet. Dessa strukturer utgjorde samtdigt källan till
trögheter och förändringsmotstånd i organisationen vilket därför kan
förklara varför de studerade VDarna fäste sådant avseende vid
budskapets innehåll. Att företagsledare under vissa omständigheter får
vädja till något annat än det rationella såsom emotioner och ideal har
visats av Sjöstrand (1997, s 182 ff).

Det valda språket påverkade hur budskapet uppfattades och gav en
historisk förankring då detta knöt an till grundläggande värderingar i de
båda organisationerna. De använda argumenten gav de relevanta
aktörerna, dvs ägarna som var beslutsfattarna, möjlighet att identifiera
sig både bakåt och framåt. Känslan av kontinuitet och trygghet
underlättade acceptansen för de föreslagna förändringarna vilka då inte
upplevdes som lika hotande. Upplevelsen av kontinuitet och historisk
förankring förstärktes av att det fanns mer substantiella inslag av denna
karaktär i det fusionsförslag som ingick i den mer omfattande strategiska
omorienteringen av verksamheten. Bland dessa inslag kan nämnas att
medlems / ägarorganisationen i alla fall på kort sikt skulle bibehållas i det
framtida sammanslagna företaget.

I den omvälvande vakuum-situationen där den framtida utvecklingen i
branschen och för företagen var mycket oviss blev det således av särskild
vikt för de båda företagsledningarna att lyfta fram respektive
organisations identitet. De nya politiska signalerna om en förändrad

252 Jämför avsnitt 7.4.5 nedan ("den demonstrerade enigheten") där jag försöker knyta ihop
tankegångarna om synlighetens, arenors och samtalets betydelse för trovärdighet och där den

uppvisade enigheten var ett viktigt resultat (eller kvitto på framgång?).

253 Avsnitt 7.4.8 nedan tar mer utförligt upp språkets och retorikens roll som vägar för

företagsledningar att legitimera sina aktiviteter och handlingar.
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marknadsbild bidrog tillsammans med konkurrenskommittens tankar254

om förbud mot samverkan till att det ingalunda var självklart med den
dåvarande branschstrukturen i ett framtidsscenario. De båda företagens
identititet upplevdes i denna bemärkelse vara hotade. De förda samtalen
indikerade här en naturlig fortsättning på verksamheten och gav även en
historisk inramning och förankring. På detta vis erbjöds en kontinuitet
där organisationernas historia fick sin plats i den framtida utvecklingen
(jämför Berg, 1979; Pettigrew, 1979, 1985, 1987, 1990). Ledningarna av de
två företagen använde "culturai extension" (Cohen, 1975, refererad i
Karlsson, 1991, s 123-124) som legitimeringsstrategi där aktiviteterna och
det använda språket inriktades på att legitimera det nutida i termer av det
förgångna. Legitimeringen handlade delvis om nyttjandet aven viss
vokabulär i det från företagsledningarna kommunicerade budskapet där
ledningarna tilldelade sitt eget handlande en accepterad mening255• Av
speciell betydelse var därför de mål ("Skanek-KBS - en stark förening",
"slagkraftiga på marknaden" mm) som angavs för den tilltänkta, nya och
sammanslagna föreningen, och vilka knöt an såväl till historiska värden i
föreningarna som till ett modernare, mer offensivt förhållningssätt till
omvärlden. I analysens senare del lyfter jag fram retoriska aspekter på
bland annat de kommunicerade målen och hur dessa aspekter kunde
användas som legitimeringsinstrument av ledningarna för de studerade
företagen.

I den nu beskrivna och särpräglade situationen med ett vakuum i
strategiskt hänseende - och där omgivningens förväntningar på
företagets ledning är stora - förefaller det alltså vara betydelsefullt att
etablera och föra ett strategiskt samtal. Detta samtal utgör ett centralt
ledningsverktyg inom ramen för att framgångsrikt hantera en vakuum
situation och ansluter väl till Loranges (1980, 1987, s 6-7) argument om
betydelsen av VDs strategiska stil där samtalsformer med medarbetare
står i centrum. Det strategiska samtalet påminner också i många
avseenden om Borgbrants (1987, 1990) strategiska dialog och Gustavsens
(1990) demokratiska dialog. Ett gemensamt drag hos dessa begrepp är
tonvikten vid den indirekta ledningsformen vilken möjliggör analys och
debatt om framtida mål och där olika arenor har betydelse för
samtalsformen. Ledning genom dialog skapar enligt Gustavsen (ibid)
även förutsättningar för demokratiseringsprocessser ute i företagen256•

254 Se avsnitt 4.7.3 för en närmare beskrivning av kommittens arbete och förslag till ny

konkurrenslagstiftning.

255 Karlsson (1991 s 123) kallar denna typ av legitimering "konformistiska förklaringar".

256 Jag tar nedan i avsnitt 7.4.5 upp demokratiseringsaspekter i det strategiska samtalet
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Analysen i detta avsnitt visade dessutom att i den osäkerhet som
präglade det strategiska vakuumet - och där de båda företagsledningarna
av förklarliga skäl hade mycket svårt att uttala sig om den framtida
strategin - så fick de båda studerade företagens historia ett relativt stort
utrymme i samtalet. Det strategiska samtalet kunde ge förklaringar till
tidigare handlingar och därmed legitimera de vidtagna åtgärderna257.

Att hänvisa till historien kunde därför i det speciella läget på sätt och vis
rättfärdiga företagens nuvarande existens trots att historien i
"marknadsstrategisk bemärkelse" tvärtom inte alls gällde längre. Detta
kan vid första anblick förefalla paradoxalt men jämför här med Gardner
(1995, s 43) som menar att ledares budskap vilka knyter an till identiteten
ofta är det mest kraftfulla verktyget. Att företagens ledningar valde att
lyfta fram historien kan troligen även ha sin förklaring i att det ena
företagets existens och identitet de facto skulle försvinna om det
sedermera lanserade strategiska förändringsförslaget skulle realiseras.
Ovan framgick också att fusionsförslaget innebar att medlems /
ägarorganisationen i det framtida sammanslagna företaget bibehölls så
att KBS' inflytande på detta sätt kunde säkerställas. En viktig källa till
osäkerhet kunde här således reduceras från företagsledningens sida.

7.4.4 /IDen känslomässiga dimensionen"

Föregående avsnitt pekade på att den stora osäkerhet och oro som
uppkom i det strategiska vakuumet hade sin grund i det ovissa
framtidsscenariot och att de känslor som kom upp bland annat rörde
företagens historia och identitet. Exempelvis var KBS' identitet som
självständig förening hotad i och med det presenterade upplägget av
fusionsförslaget. De båda organisationernas producentkooperativa
associationsform leder tanken till att det fanns värderingar och ideal som
genomsyrade verksamheten på olika plan vilka var specifika och därför
särskilde de studerade företagen från de vi i allmänhet förknippar med
företagande, dvs aktiebolaget (Sjöstrand, 1987, s 94). Kunde det
medlemsägda företagets särart (Nilsson, 1991, kap 3; Sjöstrand, 1993b;
Normark, 1994, kap 3) - med idemässiga relationer som en av
hörnstenarna - förklara utgången av det strategiska vakuumet i de
studerade företagen? Mycket tyder på att det fanns en känslomässig
komponent i vakuum-situationen och vilken fick konsekvenser för den
ledningslogik som kännetecknade hanteringen av det strategiska läget.
Den specifika omvärldssituationen som var för handen rymde

257 Jämför Karlssons (1991, s 116 ff) diskussion om legitimering som kommunikativ handling
genom vilken önskade eller vidtagna handlingar tilldelas mening.
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tillsammans med de aktuella företagens idemässiga särart
känslomässiga aspekter vilka inte utan vidare låter sig förklaras
analytiskt.

De frågor, funderingar och tankar som uppstod i de studerade företagen
var så komplexa och känslomässigt innehållsrika att även om det logiskt
föreföll vara rimligt att tro på de båda företagsledningarnas argument så
var detta inte tillräckligt utan det behövdes något mer som talade för
deras ideer. I stället för att övertala fick företagsledningarnas agerande
snarare innebörden av övertygande för att en förtroendefull relation till
ägare och medarbetare skulle kunna upprätthållas. Hellre än att använda
de sedvanliga finansiella och "tekniskt/ ekonomiska" argumenten valde
ledningarna av företagen att göra hela strukturaffären till en
förtroendefråga för dem själva (se bland annat citaten i avsnitt 6.4). De
argumenterade för att det var med deras egen inre visshet och fasta
övertygelse som de lanserade den föreslagna nya "visionen"258.

Såväl Jan Persson som Mårten Björnsson hänvisade också till sin egen
känsla för att det här var det mest kloka ägarna kunde göra i den
uppkomna situationen259• De försökte därför förmedla sin egen ime
visshet, övertygelse och tro på ideerna. Samtidigt föreföll de vara genuint
intresserade av "andras känslor" i organisationen. De förstod och insåg
att för att övertyga intressenterna i en producentkooperativ verksamhet så
måste de som chef visa att de brydde sig om hur ägare och medarbetare
kände i den turbulenata situationen. De båda VDarna hängav sig också åt
ett omfattande "missionsarbete" där vi redan pekat på att ärlighet,
synlighet, använda arenor och dialog utgjorde centrala delar. De visade
som VDar att detta var betydelsefullt för dem genom den höga prioritet
dessa frågor fick och där de själva demonstrerade en omvittnad
uppriktighet i sättet att presentera det strategiska läget26o• Att så tydligt ta
ett ägar- / medlemsperspektiv gjorde att VDarna som personer
uppfattades som osjälviska vilket gav dem "credit" och trovärdighet;
något jag återkommer till i nästa avsnitt.

Framställningen i den empiriska analysen kapitel 6 (se s 224 ff) visade att
även tiden spelar en viktig roll i hanteringen av denna "känslomässiga
komponent" i vakuum-situationen. Det tar i allmänhet tid för känslor att
"mogna" och just därför gavs tidsutrymme för en bearbetning av den
mentala omställning som skulle komma att bli en nödvändighet av den

258 Jag ägnar avsnitt 7.4.7 åt att utveckla visionsbegreppet.

259 Se exempelvis s 229 i kapitel 6.

260 Se citaten i kapitel 6, s 237.
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pågående branschutvecklingen. Nyckelmedarbetare och ägare kunde
därigenom förbereda och vänja sig vid tanken. Det uppfattades som om
det inte var något som pressades på från ledningshåll eller hastades fram
utan beslutet och inställningen skulle kännas rätt och det fick därför ta
den tid som behövdes261 • I slutändan var det de facto också ett ägarbeslut
organisationerna ställdes inför varför ägargruppen helt enkelt inte kunde
förbigås i någon del av den strategiska förändringsprocessen.

Att ledningarna av de två företagen var måna om att det inte bara skulle
vara rätt utan framför allt också kännas rätt för ägare och medarbetare att
gå vidare bidrog därmed till att öka ledningarnas förtroende. Vi kan även
sluta oss till att tidpunkten för en lednings handlingar, dvs "timingen",
har betydelse för utgången i hanteringen av vakuum-situationen. Här
kan en parallell dras till Loranges (1980, 1987) syn på VDs olika roller i
strategiprocessens faser vilket innebär att både dämpa och forcera
utvecklingen med hänsyn till just "timingen". Sedan tidigare har vi
identifierat den efterfrågan och det behov av strategi - och ytterst
handling - som uppkom och att det därför var viktigt att handla för att
reducera osäkerhet262• Till detta kan nu läggas att mycket talar för att det
också spelar roll när ledningen av ett företag agerar i form av vidtagna
åtgärder eller genom sociala handlingar263•

Att det kommunicerade budskapet dessutom rymde expressiva och
emotionella inslag liksom att det valda språket gav en historisk
inramning visades i föregående avsnitt. Således rymde det strategiska
samtalet en "känslomässig dimension" och till vilken vi får anledning att
snart återkomma i diskussionen rörande språkets och retorikens roll som
vägar för företagsledningar att reducera osäkerhet, legitimera handlingar
och med framgång hantera det strategiska vakuumet.

7.4.5 Den demonstrerade enigheten

Föregående avsnitt diskuterade emotionella aspekter på det uppkomna
strategiska läget och där väcktes också tanken om att de studerade
företagens associationsform kunde vara en förklaring till varför dessa

261 Som vi ska se närmare på i ett senare avsnitt innebar denna "mognadsprocess" och sättet
att formulera en vision att inte bara tids- utan också att handlingsutrymme gavs för ledningen.
Detta visade sig vara av yttersta vikt för de båda ledningarnas möjligheter att med framgång
hantera vakuum-situationen.

262 Se avsnitt 7.3.1 ovan.

263 I dessa sociala handlingar ingår ledningens "prat" och "berättande" (Czarniawska
Joerges, 1988; Czarniawska, 1997) till vilket vi återkommer i avsnitt 7.4.8 nedan.
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ingredienser inte kunde förbises i hanteringen av det strategiska
vakuumet. På flera ställen har det även framgått att det medlemsägda
företagets särart bland annat kunnat förklara använda arenors respektive
samtalsbegreppets centralitet. På ett sätt fokuserar därför det följande
avsnittet på ett resultat av - eller funktion hos - de tidigare nämnda
aspekterna på hur de studerade ledningarna förmådde hantera vakuum
situationen.

Att vara synlig och välja arenor där goda förutsättningar fanns för att föra
en konstruktiv dialog innebar att tidsutrymme gavs till beslutsfattarna,
dvs ägare, medlemmar och tillika leverantörer. Jag vill nu hävda att den
handlingskraft och beslutsamhet som detta utmynnade i delvis kan
förklaras av den enighet och styrka som den kooperativa associations
formen genom sin särart möjliggjorde.

Genom de arenor som användes av företagsledningarna synliggjordes
inte bara det problematiska i den strategiska situationen - vilket ökade
medvetenheten om det allvarliga i situationen - utan också de ställnings
taganden och beslut som blev resultatet av distriktsmöten, informations
träffar, föreningsstämmor mm. Formen för sammankomster var också
viktig i den bemärkelsen att företagsledningarna genom dessa möten ville
skapa gemensamma erfarenheter hos de många ägarna. På arenorna fick
de möjlighet att se varandra i ögonen och tillsammans medverka i arbetet
för att sedan uppleva den styrka som kom ur erfarenheten av att vara
med och gemensamt tillstyrka exempelvis styrelsens förslag till fusion264•

Här var själva manifestationen viktig eftersom det skulle framgå för alla
närvarande att det fanns en beslutskraft och en fast vilja att gemensamt
gå vidare i det strategiska förändringsarbetet (jämför avsnitt 7.4.1 ovan
om betydelsen av synlighet).

Att man på de två studerade företagens föreningsstämmor med
acklamation kunde ta fusionsbeslutet vittnar om den kooperativa
särartens betydelse. Att samtliga förtroendevalda ombud var närvarande
och tillstyrkte medförde de facto också att behovet aven eventuell extra
stämma blev inaktuellt vilket i sig var en nog så tydlig signal om att det
inte fanns någon tvekan i beslutet. Enligt vissa uppgifter lär det i ett av
företagen ha gått telefonkedjor till reserver för ombud för att försäkra sig
om deras närvaro vid extrastämman. Det uppfattades därmed som om

264 Jämför Swartz (1994, s 235) diskussion om betydelsen av forum för debatt och arenor där

gemensamma viljeyttringar, ställningstaganden och beslut kan ske i federationer. Svensson
(1992, s 8) menar att dessa arenor inte främst är skapade för förhandlingar utan för
problemlösande där olika verklighets- och problemuppfattningar kan konfronteras i syfte att

hitta nya och kontruktiva sätt att formulera problem.
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fusionen inte fick falla på sådana praktikaliteter som att det inte skulle bli
ett enhälligt stämmobeslut.

De allmänt formulerade målen gav utrymme för tolkningar265 och de
breda lösningarna innebar att stöd kunde sökas kring vissa centrala
begrepp. Aktörer och intressenter i de båda företagen kunde lättare kunde
bli enig kring vissa områden och huvudfrågor. Förändrings- och
beslutsprocessen kännetecknades av ett interaktivt konsensusbyggande
vilket också får stöd av Quinn (1980). Det uppfattades därmed som om
den strategiska agendans (Dutton, 1986) utseende och innehåll växte
fram i en ömsesidigt förtroendefull process. Det strategiska samtalets
betydelse som ledningsverktyg för att reducera osäkerhet - och på så sätt
hantera vakuum-situationen - förefaller därför ha vissa beröringspunkter
med Gustavsens (1990) begrepp demokratisk dialog såtillvida att de båda
skapar förutsättningar för medverkan från många aktörer i affärs
utvecklingsarbetet. Det kooperativa värdesystemet med normer och ideal
kring solidaritet, inflytande och demokrati (Nilsson, 1991, s 90 ff) gjorde
tillsammans med den "känslomässiga dimensionen" förankringsarbetet
och betydelsen av enighet än viktigare. Den kooperativa beslutsprocessen
förhindrade därför att fusionen skulle kunna få karaktären av ett
maktspel med ett fientligt uppköp266 och där KBS skulle tvingas uppgå i
Skanek. Till skillnad från vad som var fallet 1988 - när KBS avböjde
förslaget om fusion - var den totala enigheten nu ett uttryck för de
studerade företagens idemässiga rötter med demokratiska ideal.

Dessa observationer känns igen i Lindkvists (1994) studier av
medarbetarägda företag vilka pekar på att "osäkerheten kunde reduceras när
de olika intressegrupperna accepterade det värderingsmässigt riktiga och
övergången till medarbetarägande internt och externt legitimerades" (ibid, s
82) vilket sin tur innebar en mobilisering av beslutskraft. Även Berg &
Jonsson (1991) betonar betydelsen av att ledningen i folkrörelse
organisationer genom intern förankring, debatt och dialog förankrar och
rättfärdigar strategiska förändringar. Slutligen kan en parallell dras till
ledning av federationer och beslutsprocesser i kooperationer där
Jonnergård et al (1981), Swartz (1994, s 251) med flera tar upp värde
systemet med specifika normer, värderingar och ideer som främjar
samordning, sammanhållning och möjligheterna till samverkan.

265 Avsnitt 7.4.8 nedan diskuterar om, och isåfal1 hur, tolkningen av vad ledningarna

kommunicerade har betydelse för legitimiteten hos de aktiviteter och handlingar som
företagsledningarna vidtog.

266 Jämför Ericsons (1991) studie av ett fientligt uppköpserbjudande i en kapitalassociatian
(den så kallade "Iggesundsaffären") och där författarinnan lyfter fram de strategiska

aktörernas rationaliteter.
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Som kontrast till dessa forskningsresultat kan Svensson (1992) studie
ställas. I sin studie av konsumentkooperationen menar Svensson (ibid)
att den demokratiska organisationen inte hade haft någon större
betydelse för den aktuella affärsutvecklingsprocessen. Denna hade
snarare styrts av marknadsförutsättningarna och ledningens agerande.
Emellertid hade de förtroendevalda inte upplevt att denna styrning hade
skett mot medlemmarnas intressen. Styrningen hade haft de förtroende
valdas underförstådda stöd (ibid, s 83). Resultaten av min studie
indikerade att det fanns inslag av kritiska uttalanden mot fusionsförlaget
från ägarsidan men att dessa ägare ändå accepterade tanken på ett
samgående. Måhända spelade det roll att situationen kännetecknades av
ett strategiskt vakuum med stor osäkerhet och att många i organisationen
var medvetna om det förändrade strategiska läget. Att de två företags
ledningarna med sin övertygelse kunde åtnjuta ett förtroende
medverkade här till acceptans hos tveksamma medlemmar / ägare. Till
detta kan sannolikt också läggas den värdegemenskap som fanns inom
den bondeägda slakterirörelsen och där "helheten" och enigheten utåt inte
var oväsentlig.

7.4.6 Personens snarare än textens betydelse - om aktörer och
karisma

På flertalet ställen i den analys som hittills presenterats i kapitlet har det
framgått att de två studerade företagsledarna spelat centrala roller i
hanteringen av det strategiska vakuumet. Som VDar i två producent
kooperativa slakteriföreningar var de tvungna att förtjäna sina
förtroenden och i avsnitt 7.3.1 ovan visades på de sätt som dessa
företagsledare byggde sina respektive förtroendekapital. Gemensamt i
deras agerande var den ärlighet och synlighet som de uppvisade i sina
organisationer. De lade också stor vikt vid att föra ett samtal med
intressenter på olika arenor. Tillsammans bidrog detta till att de två
VDarna ingav förtroende och till att de därmed kom att uppfattas som
trovärdiga.

Mitt empiriska materia1267 indikerade även att det fanns olikheter mellan
företagsledarna beträffande hur de skapade förtroende för sig som
person. Den ene VDn var nyrekryterad och fick ta tag i en legitimitets
problematik varför nätverksbyggande och relationshantering
prioriterades. Som extern utan tidigare branscherfarenhet fick han bygga
sitt förtroendekapital på främst sina sociala kvaliteter där bland annat

267 Se avsnitt 6.4 och det tredje temat i den empiriska analysen.
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hans öppenhet och oräddhet blev betydelsefulla. Annorlunda uttryckt
sökte han trovärdighet genom att bygga upp sitt förtroendekapital via
sociala och kommunikativa kvaliteter i sina relationer med ägare och
medarbetare.

Den andre företagsledaren hade genom sin bakgrund och långa
branscherfarenhet redan ett nätverk och hans stora kunnande gjorde att
han som VD åtnjöt ett förtroende hos omgivningen. I argumenteringen
kunde han utnyttja detta och de pedagogiska kvaliteter och den förmåga
att uttrycka sig som han ansågs ha. Hans framsynthet och visionära
förhållningssätt var omtalad vilket skapade trovärdighet. Analysen ovan
i avsnitt 7.3.1 pekade därför på att de två företagsledarna insåg att de
måste uppfattas som trovärdiga och dugliga samt att deras förtroende
kapital spelade roll för hur de kom att värderas av sin omgivning. Som
VDar kom de nämligen att symbolisera och personifiera det främmande
och okända i den rådande situationen av strategiskt vakuum.

Aktörstanken/och VDarnas aktiva roll som individer i
förändringsprocessen

Vi kan mot bakgrund av de gjorda studierna slå fast att de båda företagen
personifierades av sina ledningar och ytterst av sina VDar och frågan om
förtroende och trovärdighet handlade därför ytterst om dessa ledande
aktörer och deras handlingar. Om deras agerande kunde hantera och
reducera den osäkerhet som dominerade marknadsbilden - och som
hade fått genomslag i stämningarna ute i de båda företagen - så
förvånade det därför inte att fokus och uppmärksamheten i detta läge och
vid denna tidpunkt var riktad mot de två ledningarna. Det föreföll
naturligt att ägare och medarbetare vände sig mot företagens ledningar
och förväntade sig att dessa skulle agera.

Att VDarna också kom att ta en aktiv roll i det strategiska vakuumet
vittnade redogörelsen i föregående kapital om. Mycket talar därför för att
de ledande eller dominerande aktörerna i sig har en nyckelroll i vakuum
hanteringen. Med Normanns (1975, s 168 ff) terminologi skulle det kunna
hävdas att de båda VDarna hade rollen av affärsidebärare i förändrings
processen och att den ene Gan Persson) även uppvisade visionärens
kännetecken. De verkade båda på synliga arenor och deltog aktivt i
samtalet och dialogen med ägare och medarbetare. De hade ett så starkt
engagemeng för sina arbetsuppgifter och den problematik som
karaktäriserade företagens strategiska situationsuppfattning att de som
aktörer kan liknas vid eldsjälar (Philips, 1988) vilka brinner för sin sak
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och agerar som katalysatorer för förändring.

Som företagsledare sökte de också på olika sätt demonstrera sina egna
inre övertygelser rörande visionen om ett framtida sammanslaget företag
och att de även trodde på denna vision. Att de därigenom också satte sina
egna och företagens förtroendekapital på spel vittnar om en stark vilja
(jämför Holmberg, 1992b) att driva förändringsarbetet och förverkliga
visionen. Detta spelade roll för hur de kom att värderas av omgivningen
och att de sedermera anförtroddes att leda förändringsarbetet. Frågan om
fusion och en strategisk förändring blev i praktiken också en fråga om de
studerade företagsledningarnas och styrelsernas förtroendekapital. Det
formella omröstningsförfarandet på de olika föreningsstämmorna under
våren 1990 ställde frågan på sin spets. Förtroendeomröstningen
handlade helt enkelt om ledningarnas och styrelsernas vara eller inte
vara.

Personerna snarare än texten

Räcker nu de studerade företagsledarnas starka engagemang som
förklaring till vad de som nyckelaktörer betydde för utgången av de
strategiska förändringsprocesserna? Att deras agerande kan liknas vid
"förändringsmästarens" (Kanter, 1983) indikerar att det krävs något
utöver vilja och engagemang. Sökandet efter denna mästerliga och
svårfångade kompetens hos individen leder mig till att jag här vill pröva
tanken om de två VDarnas personer som sådana kan ge ytterligare
förklaringar till - eller kasta ljus över - hanteringen av det strategiska
vakuumet. Fanns det något i dessa aktörers personlighet eller sätt att vara
som kompletterade det engagemang och den faktiska betydelse som de
kom att spela?

Min tes är att personerna kom att spela en jämförelsevis betydelsefull roll
just därför att det i denna studie rörde sig om en vakuum-situation där
det från ett ledningsperspektiv ansågs mycket svårt att formulera
trovärdiga strategier och framför allt inte i det skriftliga dokumentets
form, dvs en formaliserad strategi. De två studerade företagsledningarna
valde här att via sina VDar, på de synliga arenorna, och i samtalets form
kommunicera en vision268 vilken inte är en strategi i formell bemärkelse.
Denna vision blev personligt färgad, dvs det spelade roll vem det var som
formulerade och kommunicerade den. I detta läge av strategiskt vakuum
blir det sålunda än viktigare vem som "bär" på visionen - agerar

268 Jag diskuterar visionen och dess roll i nästkommande avsnitt.
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affärsidebärare eller är visionären - eftersom visionen förknippas med
individen269 . Trovärdigheten med vilken visionen kommuniceras och så
småningom tolkas bestäms därför ytterst av det förtroendekapital som
personen bär med sig, dvs vilket förtroende vederbörande åtnjuter. Den
lanserade visionen kom helt enkelt att i betydande utsträckning
tillskrivas de båda företagsledarna och då främst Jan Persson i egenskap
av dess "fader". Att formulera och artikulera visionen innebar därför ett
risktagande i så motto att han som företagsledare satte sin egen
trovärdighet på spel (Snyder & Graves, 1994; se även nästa avsnitt om
visionsbegreppet).

Med denna utgångspunkt kan det vara fruktbart att närmare studera de
aktuella aktörernas personer. Vem var de, hur såg de på sig själva och hur
betraktades, värderades och bedömdes de av omgivningen? Den följande
diskussionen är i en mening tentativ - då dess empiriska underbyggnad
troligen inte kan anses vara tillräckligt omfattande - men jag finner ändå
frågeställningen tillräckligt intressant för att åtminstone väcka frågan i
det här sammanhanget. Jag gör i det följande därför inte anspråk på att
ha samma stöd i det empiriska materialet men analysen kan
förhoppningsvis ljäna som underlag för vidare studier inom området. Jag
återkommer närmare till detta i en avslutande diskussion i
avhandlingens sista kapitel.

Utsagor och påståenden från empirin (avsnitt 6.4) ger vid handen att det i
de studerade företagan uppfattades som om de de två VDarna hade en
speciell lyskraft. Tack vare bland annat denna utstrålning tilldelades
VDarna förtroende och tillskrevs därmed en central betydelse för
utgången av det kritiska läget. De hade en förmåga att gestalta och
personifiera den okända framtiden på ett sätt som föreföll mycket
särpräglat. Att personerna som sådana på detta sätt hade något utöver
engagemang och vilja ligger i linje med Congers (1989, 1992) och Conger
& Kanungos (1987, 1988) diskussion om karisma-begreppets betydelse,
inte minst då som centralt attribut kring ledarskapsbeteeende.

De två VDarna hade just en förmåga att - genom sin synlighet och det
sätt på vilket de förde samtalet om framtiden - uppvisa flera av de
ledarbeteenden som Gardner (1995) identifierat. De skapade och
förkroppsligade (embody) ett fängslande och lovande ·"budskap" (story)
samt hade en förkärlek för det enkla270 i det de presenterade. Som ledare
hade de en förmåga att på olika sätt påverka sina medarbetare. Med

269 Analysens avslutande avsnitt diskuterar retoriska aspekter på hur visionen
kommunicerades och där berörs delvis också indidvidens roll.

270 Resonemanget utvecklas i nästa avsnitt om visionsbegreppet.
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Gardners (ibid) terminologi skulle den ene VDn Gan Persson) kanske
kunna betecknas som visionär då han i många avseende lyckades
gestalta det nya strategiska läget i ett nytt lovande budskap. Dessutom
hade denne VD förmågan att förmedla detta budskap på ett övertygande
sätt till dem som han ledde. Precis som Gardner (ibid, s 12-13) påpekar så
är ledarens framgångar en produkt av inte bara ledarens egen
personlighet utan även behov hos de som leds och de krav dessa ställer
på ledaren samt vad som karaktäriserar den aktuella situationen. 'Att det
nya budskapet fick acceptans och stort genomslag kan förmodligen
tillskrivas att det i flera avseenden rörde sig om en tämligen speciell
situation i de två studerade företagen. Någon omedelbar krissituation var
det dock inte men måhända kan organisationernas handlande uppfattas
som krisbetingat271 .

Ett annat framträdande drag hos de studerade företagsledarna som får
stöd av Gardners (ibid) identifierade ledarbeteenden är den "magnetism"
de utstrålade och som fick människor att söka deras närhet (jämför även
Conger, 1989, 1992 och Conger & Kanungo, 1987, 1988). Som framgick
ovan hade de även ett starkt engagemang och en drivkraft för att
åstadkomma förändring och förverkliga sina ideer. Tack vare ett
"vinnande sätt" och genom att demonstrera sina egna starka inre
övertygelser "bjöd VDarna på sig själva". Genom sitt sätt att vara 
ärlighet, öppenhet, synlighet, närhet mm - kunde de förkroppsliga och på
olika sätt kommunicera sitt budskap (Gardner, 1995, s 37)272. Att detta
skedde såväl verbalt som icke-verbalt lyfter således - vid sidan av
innehållet - fram betydelsen av formerna för samtalet (jämför Lunden,
1996 och tidigare avsnitt i analysen). Den turbulenta situationen med
betydande osäkerhet reste hos många frågor om organisationernas
identitet där vägledning och riktning söktes om framtiden. Här lyckades
de studerade företagsledarna med framgång anpassa sitt budskap till
denna "målgrupps" förväntningar (jämför Gardner, 1995, s 287). Med
rötter i och inslag av företagens historia - där det alltså ingick en
"känslomässig dimension" - förmådde VDarna i sin vision överbrygga
det uppkomna vakuumet och rikta uppmärksamheten mot en
hoppingivande framtid273.

271 Det avslutande kapitlet diskuterar krisen som tänkbar förklaringsfaktor till de studerade

lednings- och förändringsprocesserna.

272 Jämför även Johannisson (1980, s 213) som menar att en av ledarens huvuduppgifter är att
förkroppsliga organisationens "theory of action". Johannisson menar här att kunskap och
engagemang i dialogen utgör basen för handlingen och genom att entusiasmera och motivera
övriga organisationsmedlemmar påverkar ledaren deras kognitiva kapacitet.

273 Dessa tankar utvecklas närmare i avsnitten nedan om visionsbegreppets och retorikens

betydelse.
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Den höga prioritet som VDarna fäste vid relationer till
huvudintressenterna var ytterligare en aspekt på det karismatiska
ledningsarbetet. Karisman upplevdes i samspelet mellan VDarna och
intressenterna där de delade värderingarna och grundläggande
uppfattningarna var en nödvändig förutsättning (Conger & Kanungo,
1988, s 23). Förtroendet återkommer alltså här som en viktig ingrediens i
relationernas uppbyggnad och därmed för VDarnas möjligheter att agera
med trovärdighet i det strategiska vakuumet.

Genom sina sätt att vara kunde de skapa och göra intryck på människor i
sin närhet ("image management", jämför Rein et al, 1987) och genom sina
handlingar "märktes" de. Tidpunkten för deras agerande kan möjligen
också bidra till en del av förklaringen till varför de fick en sådan
uppmärksamhet. Att Mårten Bjönsson var beredd att agera som
företagsledare och ta initiativ i den aktuella situationen innebar ett
risktagande (jämför Rein et al, ibid, s 174-175) och uppmärksammades
därför (jämför avsnittet om "handlandet i sig" ovan); detta inte minst då
hans handlande uppfattades som osjälviskt i och med att den framtida
strukturutvecklingen skulle innebära att hans VD-position
inaktualiserades. Även Jan Persson visade på olika sätt med all önskvärd
tydlighet att han betraktade den framtida strategiska inriktningen som
mycket viktig och att det var i intressenternas intresse han agerade.

Följer vi Philips (1988, s 143) ideer om en typologi för förändringsaktörers
personliga läggning kan de två studerade VDarna måhända på ett sätt
karaktäriseras som "förklarande" med en ansvarstagande attityd och en
reflekterande stil. De två företagsledarna ville med sina reflektioner och
analyser förstå det reultat som de aktuella förändringsprocesserna kunde
leda fram till. Samtidigt var de måna om att tolka innebörden i de
förändringar som hade skett. De tog ansvar inför sig själva och
intressenterna för hur verkligheten kunde beskrivas och förstås och
medverkade därmed i meningsskapande; något som jag återkommer till i
avnittet om visionsbegreppet. På ett annat sätt kan företagsledarna
beskrivas som mer handlingsorienterade i sina stilar och med en attityd
mer orienterad mot inflytande och delaktighet (vad Philips, ibid, kallar
handlande eller "missionerande" läggning).
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Företagsledarnas karismatiska kvaliteter - en uppsummering

Med Gardners (1995) psykologiska utgångspunkter och Conger &
Kanungos (1987, 1988, s 81 och 91) modell för ledarbeteende i åtanke
skulle vi tentativt kunna sammanfatta de karismatiska inslagen eller
aspekterna på de studerade VDarna. Karisma betraktas då som ett
attribut pålagt av de som leds. Rollen som spelas av individen (VOn i
dessa fall) gör då vederbörande till en karismatisk ledare. Ledarens
beteenden tolkas av de som leds och är ett uttryck för karismatiska
kvaliteter. De nu studerade företagsledarna hade en förmåga att upptäcka
ofullkomligheter i det nuvarande sättet att bedriva verksamheten. De
hade en känsla för att formulera en strategisk vision - ett budskap - med
ett personligt, motiverande och utmanande innehåll. Dessutom lyckades
de som nyckelaktörer på olika sätt levandegöra och förkroppsliga den
bärande tanken eller iden samt trovärdigt artikulera och kommunicera
visionen. Att de i dessa sammanhang använde retorik (jämför nedan) av
olika slag är kännetecknande för karismatiska ledare. Slutligen gav de
studerade ledarna intryck av att de och företagen faktiskt var kapabla att
sträva mot visionen. Som ledare byggde de in en känsla av förtroende i
deras förmåga att klara uppgiften. De gjorde ett personligt risktagande
samtidigt som de prioriterade ägarna och inte i första hand agerade med
hänsyn till sig själva.

De karismatiska kvaliteterna förefaller därför inte vara byggda på den
personliga makten utan den förmedlade visionen, VDarnas
entreprenöriella förkärlek för förändring och deras okonventionella
ledarbeteenden (Conger & Kanungo, 1987) var snarare viktigare källor till
företagsledarnas inflytande i de strategiska förändringsprocesserna. Som
lyfts fram på flera ställen tidigare var dock förtroende och ett uppbyggt
förtroendekapital hos företagsledarna de yttersta förutsättningarna för att
med framgång kunna fullgöra ledningsuppgiften. Karismatiska ledare
har i allmänhet också en fallenhet för att bygga upp ett dylikt förtroende;
antingen genom ett "track record" eller genom ett stort engagemang
(commitment) (Conger, 1989, s 94 ff). Jämför här med diskussionen ovan i
7.3.1 om olika sätt för företagsledare att bygga förtroendekapital.

De studerade företagsledarna kännetecknades av sin omgivning såsom
ledarpersonligheter med en visionär förmåga och en viss karaktär och
utstrålning. Som karismatiska ledare kunde de överbrygga det kaotiska
nuläget till en meningsfull framtid och agerade i sina ledarroller som
reformatörer av de radikala förändringar vilka kom att påtvingas
organisationerna i fråga. I linje med Conger & Kanungo (1987) och
Willner (1984) förefaller det karismatiska ledarskapet i studien vara både
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relationsbundet och upplevelsebaserat. Det beteende som de två ledarna
uppvisade, avseende såväl vad de gjorde med prioritering på att bygga
upp och vårda viktiga relationer som hur de gjorde detta med stor
synlighet och närhet på ett antal arenor i organisationerna, skapade till
stor del basen för de attribut som de sedermera tillskrevs av sina
underställda och sina ägare. Den karisma som kom att förknippas med
dem båda hade därför inte bara sitt ursprung i de handlingar som de
vidtog utan var också resultatet av att de tilldelades eller tillskrevs denna
egenskap under förändringsarbetet. Karisman uppstod i samspelet och
var därmed en viktig ingrediens i relationerna till intressenterna.
Företagsledarna kunde alltså dra fördel av och nytqa sina personliga och
karismatiska ledaregenskaper som legitimitetsbas (Weber, 1983, refererad
av Karlsson, 1991, s 82) när de handlade.

Avslutningsvis kan vi konstatera att de båda företagsledarna genom sitt
val av språk, sina handlingar och sina övriga sätt att vara att framstod
som trovärdiga och anförtroddes därför ledarrollen (Smircich & Morgan,
1982). Det starka ledarskapet - med karismatiska kvaliteter - blev i
studien resultatet av såväl de förväntningar som projicerades av ägare
och medarbetare som de sociala konstruktioner som skapades kring vad
de uträttade som visionära aktörer under den aktuella tidsperioden. Som
ledare hade de förmågan att strukturera sina och företagens erfarenheter
så att ett meningsfullt sammanhang kunde genereras i företagens
situation (Smircich & Morgan, ibid, s 258). Vi återkommer i avsnitt 7.4.8
till språkets och retorikens roll liksom betydelsen av att som företags
ledning skapa mening i ett strategiskt vakuum. Först ska vi emellertid
ägna lite mer uppmärksamhet åt visionsbegreppet eftersom detta ansågs
utgöra en viktig ingrediens för möjligheterna att framgångsrikt hantera
vakuum-situationen.

7.4.7 Visionsbegreppet

Föregående avsnitt pekade på att de ledande aktörena i sig måhända
hade en särskild betydelse som sätt att reducera osäkerhet och därmed
framgångsrikt hantera den uppkomna vakuum-situationen. De
karismatiska kvaliteterna hos de två företagsledarna kom till uttryck i
förankringsarbetet där det kommunicerade budskapet förkroppsligades
av VDarna. Detta budskap omtalades i de empiriska avsnitten (se avsnitt
6.3) som en "vision". Den ene VDn (Jan Persson) hade lanserat och
tillskrivits denna vision, eller "evolution" som han uttryckte det själv.
Hur kunde denna vision få en sådan genomslagskraft i
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organisationerna? Det har tidigare framkommit hur de båda studerade
företagsledningarna i olika avseenden arbetade i det strategiska
vakuumet. Här ingick en markerad synlighet där olika arenor användes
för att föra det strategiska samtalet mm. Nedan kompletteras nu denna
bild av visionsbegreppet och dess funktion och betydelse i samman
hanget. Jag utvecklar därför den empiriska analys av fenomenet som
gjordes ovan i avsnitt 6.3.

Visionen är ej en strategi

Ett tidigare avnittet (7.4.3) om det strategiska samtalet fokuserade på den
betydelse som från ledningshåll fästes vid att få till stånd en öppen och
fungerande ägardialog om olika framtidsfrågor. Detta samtal formade
successivt en mer gemensam och entydig målsättning hos ägare och
medarbetare. Vad var det då företagens ledningar formulerade och
kommunicerade i dessa samtal och på vilket sätt kan detta förklara
problematiken kring ledningarnas sätt att hantera vakuum-situationen? I
den empiriska analysen framgick att de båda företagsledningarna valde
att i första hand inte använda sig av traditionella ekonomiska argument
såsom effektivitetsmått. I stället kom de alltså att formulera en vision
vilken var annorlunda till innehåll, form och funktion i jämförelse med
en strategisk plan (Isenberg, 1986a, 1986b, 1987). Visionen kunde dock
fylla det tomrum som uppstått i företagens strategiska läge.

Mot bakgrund av att det strategiska läget trots allt var präglat av extrem
osäkerhet där några trovärdiga strategier i egentlig mening ej kunde
formuleras blev det primära syftet med den lanserade visionen att
åtminstone på kort sikt skapa handlings- och tidsutrymme för
ledningarna av de två företagen274. Genom den kommunicerade visionen
försökte de två företagens ledningar behålla den trovärdighet och det
förtroendekapital som sedan tidigare byggts upp via de många samtal
som förts med ägare och medarbetare. Den lanserade visionen med dess
form och innehåll utgjorde helt enkelt det fortsatta sättet för
företagsledarna att hantera det strategiska vakuumet.

274 Jämför Larssons (1984, kap 6) diskussion om handlingsfrihet och intressentmandat för

ledarauktorisering där han menar att "Företagsledaren i sitt engagemenag i ett strategiskt
ledningsuppdrag ibland måste binda sig får en fast handlingslinje under en tid, även om han är
medveten om att en sådan bindning innebär avgränsningar av vissa intressen till fårmån får
andra!" (s 132). Jämför även diskussionen ovan om förtroendekapitalbildning (7.3.1) och om
legitimitetens betydelse för att ge ledningen det nödvändiga tids- och handlingsutrymmet

(7.3.2).
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Genom det språk som användes kom visionen att formuleras i enklare
termer275 vilket också Gardner (1995) menar att karismatiska ledare har
en förkärlek för. Visionen var även mer mångtydig till sin karaktär och
gav utrymme för tolkningar. Innehållet knöt an till historien (jämför ovan
7.4.4) i syfte att stärka organisationernas identitet i det mycket osäkra
omvärldsläget. Budskapet var samtidigt framtidsinriktat och fungerade
därför i det strategiska vakuumet som en brygga till både dåtiden och
framtiden. Den öppna formuleringen av visionen skapade i sin tur det
nödvändiga handlings- och tidsutrymmet. Ordvalen i sättet att
presentera den strategiska omorienteringen gav här engagemang och
skapade tillförsikt.

Tidigare avsnitt (7.4.4 och 7.4.5) lyfte även fram den demokratiska
traditionen och de känslomässiga komponenterna som viktiga inslag i
argumenteringen. Tillsammans gjorde detta visionen till en utmanande
och motiverande kraft för förändring (Conger & Kanungo, 1988 kap 3).
Att visionen dessutom fokuserade på de enskilda ägarna gjorde den
effektiv eftersom det endast är genom människor som en vision kan
"tillgodogöras" (enacted, Sashkin, 1988, s 133). Medarbetare och ägare
kände därför större delaktighet, inflytande (empowerment, Conger, 1989,
kap 6; Morris, 1987, med flera) och samhörighet till något som de kunde
relatera sig till.

Visionen hade dessutom en legitimerande funktion då den gav intryck av
att företagsledningarna var förutseende och att de agerade rationellt och
långsiktigt (jämför Gustafsson, 1988). Att de två företagsledarna
förmådde förkroppsliga och trovärdigt kommunicera ett personligt färgat
budskap vittnade om karismatiska ledarkvaliteter där det mycket osäkra
framtidsscenariot också kom att förknippas med framför allt den ene
VDns person. Visionen kunde svara mot de starka krafter och
förväntningar som fanns på företagsledningarna att de skulle
demonstrera handlingskraft och därmed reducera den osäkerhet som
präglade det något kaotiska och tvetydiga läget. På detta sätt tillskrevs
företagens ledningar att de hade en strategi, vilket för dem var en
nödvändighet med tanke på risken för ett raserat förtroendekapital och en
på sikt urholkad legitimitet (jämför avsnitt 7.3). Kanske var "timingen"
också den rätta (Sjöstrand, 1977, s 303-304; Quinn, 1982, s 195 ff) där det
yttre trycket skapade gynnsamma förutsättningar för acceptans av
visionen och där de båda företagsledningarna intuitivt kände att nu var
det dags att sjösätta förändringsprojektet276?

275 I nästa avsnitt redogörs för retoriska inslag i vakuum-hanteringen. Jämför även den
tidigare diskussionen om karismatiska ledares förmåga att kommunicera ett budskap.

276 I det avslutande kapitlet (avsnitt 8. 3) förs en mer spekulativ diskussion om betydelsen av
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Visionens kännetecken och funktion som ledningsinstrument för att
hantera vakuum-situationen

Genom den form och det sätt visionen kom att kommuniceras och
förankras ute i de studerade organisationerna ökade förutsättningarna för
en interaktiv konsensusbyggande process (jämför Normark, 1994, s 266
ff). Företagsledningarnas processuella arbetssätt i studien påminner
mycket om den logiska inkrementalism som Quinn (1980) anser vara
nödvändig för att framgångsrikt driva strategiska förändringar. Här
menar jag därför att något av nyckeln låg till att de strategiska beslut, som
så småningom kom att tas, kunde få en sådan god acceptans i företagen. I
den tidiga fasen av strategiprocessen fokuserade företagens ledningar på
mål som var slagkraftiga och hade karisma och som därför var lätta att
identifiera sig med. De tidiga besluten hölls breda och öppna för att de
senare skulle kunna få ett bredare stöd. Den inledningsvis på sitt sätt
vaga målformuleringen i visionen gav utrymme för tolkningar och ett
flexibelt förhållningssätt (Quinn, 1978, s 17 ff, 1980, s 20 ff, 1982, s 196).
Denna vaghet i visionens natur är också något som Isenberg (1986a,
1986b, 1987) lyfter fram. Just därför att visionen är mer generell och
kvalitativ till sin natur blir det en större utmaning att kunna artikulera
den på ett fruktbart sätt.

Jag skulle därför vilja hävda att det finns andra förväntningar på en
vision än de som finns på en mer formaliserad strategi eller strategisk
plan. Visionen ska i detta sammanhang uppfattas som något av ett
idealiserat mål (Conger & Kanungo, 1988 kap 3) och förväntas därför inte
kunna "materialiseras" på samma sätt som en strategi. Effektiva och
framgångsrika visioner inkorporerar visserligen mål men inte i
betydelsen väldefinierade slutliga mål utan i termer av förhållanden eller
processer av "idealkaraktär", dvs en form av önsketillstånd (Sashkin,
1988, s 132).

Strategin förväntas däremot kunna omsättas i konkret och reell handling
för att på sikt kunna realiseras i mer eller mindre utsträckning. Strategin
är handlingsorienterad och nedbrytbar i syfte att fungera som medel att
nå uppsatta mål. Visionen rymmer däremot mer dynamiska inslag och
ger i första hand riktning och vägledning för organisationen och dess
intressenter (jämför Kotter, 1990). Exempelvis talade den ene VOn
ständigt om den "evolution" som han menade präglade den utvecklings
process som de var mitt uppe i och där han som företagsledare hade en
vision om branschens framtid och företagens möjligheter att framgångs-

tidpunkt och om "kris-teorier" kan ge ytterligare förklaringsvärde till mina observationer i

detta avseende.
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rikt konkurrera. Att trovärdigt kommunicera dessa idealiserade aspekter
på visionen projicerar bilden av den karismatiske ledaren.

I det studerade företagen fokuserade visionen i första hand inte explicit
på väl utvecklade strategiska mål, detaljerade affärsplaner eller
kvanitifierbara mått såsom marknadsandelar eller förväntade synergi
effekter i monetära termer. Snarare började det i en relativt erLl<el ide
(jämför de empiriska utsagorna i avsnitt 6.3) liknande ett "strategiskt
paraply" (Conger, 1989, s 40-41). Under detta "paraply" förväntas de mer
specificerade och detaljerade åtgärderna utarbetas efterhand när väl
möjligheterna framträder eller då hindren dyker upp (Mintzberg &
Waters, 1985). De båda företagsledningarna arbetade därför medvetet
med detta "öppna" förhållningssätt där de olika stegen mot
förverkligandet av den framtida verksamhetsinriktningen och strategiska
positionen inte var givna på förhand. I stället innebar detta inkrementella
och processuella arbetssätt i det strategiska vakuumet att misstag måste
tillåtas på vägen men att det till slut ändå skulle ordna sig (jämför VD
ciatatet, s 239). Huvudsaken var att alla visste att företagen var på rätt
väg.

Om nu visionen var relativt fattig kvantitativt mätt så var den i stället av
desto rikare kvalitativ natur med ett stort "känslomässigt" innehåll. Det
skulle gå att "känna för" visionen277. Det skulle kunna uttryckas som om
visionen i sig måhända inte bidrar substantiellt till måluppfyllelsen utan
att den måste förkroppsligas aven ledare med karismatiska kvaliteter i
enlighet med Gardner (1995). Detta stärks av att de - vad Gardner, ibid, s
17, kallar publik eller "auditorium" - som leddes i visionen kunde förstå
eller skapa mening i det aktuella läget i terner av var de hade varit och var
de var på väg. Det dynamiska budskapet handlade om en resa mot något
delvis okänt men där den karismatiske ledaren har förmåga att stödja
processen. Från ett ledningsperspektiv kom det därför att till stor del
handla om att med trovärdighet artikulera det osäkra nuläget med dess
tillkortakommanden i strategiskt hänseende samt om hur den framtida
visionen skulle kunna fungera som "räddningsplanka"278 i de båda
företagens bekymmersamma lägen. Visionen formulerade helt enkelt en
realistisk, trovärdig och attraktiv framtid för de två studerade
organisationerna (Bennis & Nanus, 1985, s 89).

277 Dessa tankar utvecklas i nästa avsnitt om retoriska aspekter på de båda ledarnas

aktiviteter.

278 Se även nästa avsnitt om retoriska inslag i argumenteringen för den nya

verksamhetsinriktningen.
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Visionen som substitut för strategi i det strategiska vakuumet

Mot bakgrund av de mycket stora krav och förväntningar som ställdes på
de båda studerade företagsledningarna i det strategiska vakuumet var
det av yttersta vikt att skapa en pedagogisk helhetsbild där dåtid, nutid
och framtid kunde integreras. Här erbjöd visionen förklaringar till vad
som i det rådande marknadsläget framstod som otydligt och motsägelse
fullt (Smircich & Stubbart, 1985, s 730). I det strategiska vakuumet
förklarade visionen den ström av"händelser och handlingar som omgav
företagen. Den strategiska kommunikationen möjliggjorde - genom sin
historiska förankring, de känslomässiga inslagen och den samtalsform
som användes - ett retrospektivt meningsskapande.

Ledningarna av de två företagen lyckades att - för att använda Smircichs
& Stubbarts (ibid) terminologi - tolka, omdefiniera och artikulera den
strategiska situationen så att en meningsfull kontext skapades kring
företagens verksamhet och omvärldsuppfattning. Samtidigt kunde de
handlingar som ledningarna föreslog i form aven omorientering och en
strukturförändring av verksamheten förklaras och lättare förstås. De två
företagsledarna initierade en transformation av organisationerna genom
sin personliga karisma i kombination med en långsiktig strategisk vision
(Burns, 1978) och lyckades dessutom förstärka sina ledarroller i den
sociala konstruktionsprocess som kom att omge deras handlingar och
uttalanden. Som bärare och uttolkare av visionen kom de därmed också
att tillskrivas den efterfrågade strategin. Den stora osäkerhet och
tvetydighet som dittills funnits bland ägare och medarbetare kunde
därmed reduceras tack vare den lanserade och kommunicerade visionen.

I slutändan gav visionen de båda företagsledningarna den legitimitet 
och därmed det tids- och handlingsutrymme - som var nödvändigt och
avgörande i det rådande strategiska läget. Utan rimlig möjlighet för
ledningarna att kunna formulera trovärdiga strategier hade den
kommunicerade visionen - i alla fall kortsiktigt - strategins funktion_för
de båda företagen. Dessutom hade visionen en förmåga att fylla det
tomrum som hade uppstått i den strategiIösa situationen. Tomrumet eller
vakuumet karaktäriserades av starka krafter med förväntningar på och
behov av strategisk ledning. Visionen visade att företagsledningarna
arbetade strategiskt vilket gav trovärdighet och legitimitet åt företagen och
deras ledningar. På lite längre sikt kunde dock ledningarna av företagen
inte slå sig till ro med den nyligen lanserade visionen utan där fanns
fortsatta förväntningar från ägare och medarbetare på en mer substantiell
och formaliserad strategi vilken långsiktigt skulle vara mer livs- och
bärkraftig. I det kortare perspektivet var det dock nödvändigt att använda
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en artikulerad och kommunicerad vision som främsta
ledningsinstrument.

7.4.8 Retoriska aspekter på vakuum-hanteringen

Vi kunde i den avslutande diskussionen konstatera att en av de viktigare
uppgifterna för de båda studerade företagsledningarna utgjordes av att
hos ägare och medarbetare skapa mening och förståelse för vad som höll
på att ske i organisationernas turbulenta omgivning. Här framstod de två
VDarna som de mest framträdande nyckelaktörerna i legitimeringarbetet
eftersom de hade den svåra uppgiften att tolka "informationsbruset" i
branschen och det flöde av händelser som ägde rum i främst den
institutionella omgivningen. I egenskap av formulerare och bärare av
visionen kom dessa företagsledare även att spela en framträdande roll i
processen att hantera det strategiska vakuumet och därmed för själva det
strategiska förändringsarbetet.

På flera ställen tidigare i framställningen har språkets roll lyfts som en
betydelsefull ingrediens i det strategiska samtalet. Exempelvis pekade
avsnitt 7.4.6 på de ledande aktörernas betydande roll som formulerare
och kommunikatörer av ett fängslande och engagerande budskap. Det
förvånar därför inte att karismatiska ledarna just utmärks av sin
vältalighet och sin förmåga att uttrycka sig med självförtroende (Conger
& Kanungo, 1988, kap 2). Att de använder sig av retorik innebär med
andra ord att det inte bara är innehållet i budskapet, utan också
processen genom vilken det kommuniceras, som kännetecknar dessa
karismatiska kvaliteter (Conger, 1989, s 72). Enligt Gardner (1995, kap 15)
har framtidens ledare en hög grad av lingvistisk talang och är därför
uttrycksfulla. Ledarens ord gör därför mest intryck som symboler snarare
än i sin litterära betydelse (Willner, 1984).

Vad kom då valet av språk att betyda i de nu genomförda studierna? Här
görs ett försök till analys av eventuella retoriska inlag i de båda företags
ledningarnas sätt att hantera vakuum-situationen och då med betoning
på vad de kommunicerade i det strategiska samtalet. Jag gör i likhet med
avsnitt 7.4.6 om de karismatiska kvaliteterna hos de två VDarna inte
anspråk på att här ge en heltäckande eller uttömmande analys utan det
primära syftet är i stället att väcka frågan om det måhända fanns inslag
av retorisk karaktär som kan tillföra ytterligare förklaringar och således
komplettera bilden av framgångsrikt företagsledande i en strategisk
vakuum-situation.
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Retoriska inslag i det strategiska samtalet

Med tydliga förväntningar från omgivningen kunde de två studerade
företagsledarna genom sina pedagogiska och sociala kvaliteter tolka och
strukturera omvärldsförändringarna på ett meningsfullt sätt. Det
använda språket var här ett sätt att ge riktning och vägledning. Om vi
använder Johannessons (1990, s 18) indelning i de tre medlen att
övertyga, dvs den grekiska triaden logos-ethos-pathos, finner vi att de
två studerade företagsledarnas argument iförankringsprocessen
uppvisar flertalet retoriska inslag. I sina sätt att presentera visionen
använde VDarna väl valda argument vilka skulle framstå som logiska
och förnuftiga ur ägarnas / medlemmarnas perspektiv. Den strategiska
omorienteringen och den föreslagna fusionen var för "ägarnas eget bästa"
och genom att vädja till "sunt bondförnuft" och ägarnas kritiska omdöme
var avsikten att de skulle inse och förstå att de inte hade något val. Detta
första medel att övertyga i Johannessons (ibid) indelning känns igen i de
karismatiska kvaliteter eller egenskaper som jämför ledaren med
"läraren", dvs pedagogisk förmåga att uttrycka sitt budskap (Conger,
1989, kap 6). Jämför här med beskrivningen av Jan Perssons kännetecken
som VD i avsnitt 7.4.6 ovan.

För det andra vann företagsledarna sina huvudintressenters intresse och
förtroende genom sina ärliga sätt och genom att demonstrera sina egna
starka inre övertygelser. De hade ett "vinnande sätt" tack vare sina
personligheter där de "bjöd på sig själva". Jämför även här avsnitt 7.4.6. I
deras karismatiska ledarkvaliteter ingick ett stort mått av självförtroende
som de artikulerade och deras expressiva sätt att agera tog formen aven
öppenhet och synlighet på olika arenor vilket vi redan berört i tidigare
analysavsnitt. Båda företagsledarna var orädda och ville agera förebild
på olika sätt. Den ene VOn uttryckte det som att han var tvungen att "stå
på barrikaderna" (citat s 238) för att vinna trovärdighet och demonstrera
sin egen övertygelse. Detta andra medel - men också delvis det tredje, se
nedan - att övertyga enligt Johannessons (1990) indelning märktes även i
ledarnas sätt att använda retorik där ord användes för att återspegla
övertygelse och att de som ledare "brydde sig" om de leddas behov
(jämför 7.4.4, 7.4.6 och Conger & Kanungo, 1988).

Slutligen menar jag att VDarna behärskade den tredje retoriska konsten i
Johannessons (1990) indelning, dvs att väcka känslor och entusiasm hos
dem som de måste övertyga om det riktiga i att fusionera, dvs
medlemmarna/ ägarna. Genom att den presenterade visionen knöt an till
grundläggande värden i de två företagen - såsom demokratitanken och
andra kooperativa grundsatser -lyckades företagsledarna väcka men
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också vädja till deras känslor. Den känslomässiga övertygelsen
möjliggjordes inte minst av den historiska förankringen och av att
företagsledarna använde ett fåtal, enkla men slagkraftiga bilder (jämför
avsnitten 7.4.3 - 7.4.7 ovan). De två VDarna såg som sin huvuduppgift att
kommunicera en vision som engagerade och inspirerarade huvud
intressenterna. De använde sin personliga energi för att revitalisera
organisationen och generera motivation och "emotionell beröring" hos
andra (Conger, 1989, kap 4). Det yttersta syftet var också att bemyndiga
(empowerment, Conger, ibid, kap 6) och förstärka delaktigheten hos
ägarna för det gällde ju att ~lå folk att gå på det hållet och sedan hade de
börjat gå själva" (citat Mårten Björnsson i avsnitt 6.3). I de retoriska
inslagen ingick det även här att som ledare agera förebild och "bjuda på
sig själv".

Även om de två VDarna visade prov på samtliga tre former att övertyga
pekade den empiriska analysen i kapitel 6 samt diskussionen tidigare i
detta kapitel (7.3.1 och 7.4.6) på att VDarna byggde upp sina förtroende
kapital på delvis olika sätt. Jan Perssons långa branscherfarenhet innebar
att hans pedagogiska kvaliteter blev viktiga varför argumenteringen,
enligt honom själv, till stor del blev att informera, upplysa och
"undervisa" om de tämligen komplexa samband som fanns mellan
marknadssidan, de politiska besluten och implikationerna för den
enskilde ägaren. Mårten Björnsson fick å sin sida mer förlita sig på sina
sociala kvaliteter och sitt "vinnande sätt". Det framstod dock i avsnitt
7.4.6 som om båda VDarna hade ledaregenskaper i form av visionära och
karismatiska ledarpersonligheter vilka bidrog till att skapa förtroende och
entusiasm san'lt väcka de önskade känslorna hos ägarna.

Från en retorisk utgångspunkt går det då också att förklara varför den
framtida mycket svårförutsägbara marknadsutvecklingen delvis
framställdes som en hotbild279 för de två företagen. Den lanserade
visionen framtod just därför som den "frälsarkrans" som en nyckelaktör
uttryckte det i avsnitt 6.3 ovan. Genom fusionen definierade VDarna en
ny gemenskap ("tillsammans står vi eniga", "5KANEK - en stark
förening" mm) och ägarna erbjöds nu att gå in i denna gemenskap och
känna tillhörighet. Att det fanns språkliga inslag i visionens budskap
vilka kretsade kring och relaterade till organisationernas identitet
reducerade osäkerhet hos individerna (jämför avsnitt 7.4.3 ovan) när de
nu fick tillfälle att tänka och känna vem de var, varifrån de kom och vart

279 Detta beskrevs i avsnitt 6.2 som att det "yttre trycket" underlättande genomförandet av
den strategiska förändringen. Jag tar också upp "kristanken" som en parallell
förklaringsfaktor i en mer spekulataiv diskussion i avsnitt 8.3.
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de var på väg. Genom att klä budskapet i just denna språkliga dräkt
använde sig de båda företagsledarna av ett av de mer kraftfulla vapnen i
den litterära arsenalen (Gardner, 1995, s 42-43). Det framgick också
tidigare att visionens "etikett" i en bemärkelse "färgade av sig" och
mobiliserade kraft och styrka i de båda företagen. På goda grunder kan
det därför hävdas att det använda språket förefaller ha spelat en roll i
legitimeringen av den strategiska förändringen (jämför Pettigrew, 1987, s
659 ff och diskussionen nedan).

Att företagsledarna kunde övertyga sina huvudintressenter - om att det
trots den uppenbara hotbilden fanns goda skäl för att inte förlora hoppet
genom den strategiska omorienteringen - innebar därmed att VDarna
vann deras lojalitet och tacksamhet. Att på ett uttrycksfullt sätt
kommunicera sin vision ingjöt helt enkelt hopp hos en ägarkår med
starka förväntningar på handlingskraft från företagsledningarnas sida.
Kanske kan man tala om "bildens magi" för att använda Johannessons
(1990, s 127) terminologi? Det finns således sannolika skäl att tro att
inslag av retorisk karaktär i det förda strategiska samtalet bidrog till att
företagens dominerande ideer och föreställningsramar kunde
rekonstrueras och förstås (jämför även Huff, 1983).

Om "organisatoriskt prat"; företagsledningarnas "spräklekar" och
"historieberättande"

Tar vi ett bredare fokus är retoriken - som betonar den formella aspekten
på tal - kommer vi in på det närliggande området "organisatoriskt prat"
och därmed på frågan om vad detta "prat" innebar under förändrings
processen och hur det kan tolkas i ljuset av de båda företagens strategiska
läge? Om vi i likhet med Czarniawska-Joerges (1988) betraktar "pratet"
som social handling kan det förda strategiska samtalet uppfattas som ett
sätt eller medel att bygga en gemensam innebörd i de båda företagen. Den
dialog som kom att utvecklas och föras mellan ledningsrepresentanter
och de olika huvudintressenterna (jämför avsnitt 7.4.3 ovan) bidrog till att
det växte fram en bild eller föreställning om den framtida utvecklings
riktningen och vad den kunde komma att innebära för företagens
verksamheter och utvecklingsmöjligheter (jämför avsnitt 7.4.7 ovan). Med
denna utgångspunkt var ledningarna av företagen framgångsrika i att
använda olika lingvistiska artefakter som verktyg för styrning och
förändring.

När de studerade ledningarna använde metaforer kunde de relatera det
okända till något som var mer känt vilket löste paradoxer och minskade
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osäkerheten (Pondy, 1983, 157 ff). På samma sätt användes ord och
uttryck ("slagkraftighet, "en gemensam stark förening", se ovan) i
samtalet vilka knöt an till gemensamma värden och som därför gav en
gemensam grund att stå på. Dessa ord påminde om plattityder eftersom
de relaterade till någonting som var mycket välkänt (Czarniawska
Joerges, 1988, s 28) i de båda företagen. Målangivelserna kan ses som
metaforer vilka fyllde funktionen att åstadkomma förändring och bevara
kontinuitet (Pondy, 1983). Detta gjorde målangivelserna till centrala
legitimeringsinstrument då de även kom att avspegla de nya och
förändrade värderingarna i den omgivande miljön (Brown, 1978; Pfeffer
& Salancik, 1978). Tillsammans innebar detta att en groende legitimering
på så vis kunde åstadkommas via en gemensam social konstruktion
(Berger & Luckmann, 1967).

Som framgått finns det i denna analys utifrån språkets roll och funktion
flera paralleller till tidigare diskussioner i detta kapitel. Att väcka känslor
och "bry sig" om de känslomässiga inslagen i problematiken kring
hanteringen av vakuum-situationen lyftes fram i både avsnitt 7.4.4 och
7.4.6 ovan. Conger (1989, s 73 ff) understryker just metaforers roll för att
förtydliga och att uttrycka särskilda känslor eller attraktion till
värderingar. Metaforerna får sin största betydelse när de framkallar
symboler som har djupt kulturella rötter280 och därmed frigör starka
känslor. Inte minst gällde detta i de nu studerade företagen då deras
kooperativa särart rymde grundläggande värderingar och ideal. En
väsentlig del av retoriken är just att anpassa språket till målgruppen och
här gällde det således att "prata med bönder på bönders vis" för att på
detta sätt forma och inrama lframe) de symboliska strukturerna (Conger,
1989). Här erjböd dessutom den kooperativa verksamhetsformen
naturliga arenor för "prat" (jämför avsnitt 7.4.2 och Rombach, 1986, s 180
ff).

Genom de nu använda lingvistiska artefakterna försökte de två företagens
ledningar förklara och göra något komplext och svårbegripligt mer
tillgängligt. En gemensam innebörd byggdes med syfte att undanröja
tvetydighet men också som ett sätt för ledningarna att öka sin
handlingsfrihet, dvs erhålla mandat. I det strategiska vakuumet kom
makten i organisationerna att tillhöra ledningarna eftersom de hade
förmågan att på ett trovärdigt sätt "ordna" och ge mening i verkligheten
för övriga intressenter (jämför Czarniawska-Joerges, 1988, s 31 och
Karlsson, 1991).

280 Jämför uttrycken och orden ovan samt tidigare diskussioner om historiens betydelse.
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Att företagsledningarna i denna studie delvis via språket hade förmåga
att kunna ge andra en vägledning i det mycket speciella strategiska läget
skulle kunna tyda på att dessa "språklekar" (Pondy, 1978, 1983) trots allt
spelar roll. Den viktiga uppgiften för de studerade företagsledningarna
var att få alla huvudintressenter att tala och förstå ett annat "språk" i syfte
att förbättra deras förutsättningar och möjligheter att kunna analysera
den situation i vilken företagen och de själva befann sig. Exempelvis har
det tidigare framkommit att "aktiviteter i sig" var viktiga för företags
ledningar i ett strategisk vakuumet då dessa aktiviteter visade på
ledningarnas handlingskraft och duglighet. Måhända hade dessa nu
nämnda "handlingar med ord" och "orden i sig" en liknande funktion.
Företagsledningarnas "språklekar" vittnade om att ledningarna
prioriterade frågan och därmed det strategiska samtalet.

Min tes är dock att det strategiska samtalet ytterst handlade om "styrning
av innebörder" ("management of meaning") och för att använda Karlssons
(1991) begrepp "verklighetskonstruktion", dvs att skapa mening i
vakuumet. Medarbetare och medlemmar i de två studerade
organisationerna måste på något sätt förstå "omvärlden" för att ha
förmåga att agera och bidra till den kollektiva handlingen i
organisationen. De både företagens ledningar och VDar förmådde med
sina "handlingar med ord" reducera denna osäkerhet genom att styra
deras innebörd (Czarniawska-Joerges, 1988, s 112). Tas ett mer narrativt
orienterat synsätt på situationen så skulle man måhända kunna tala om
företagsledningarnas roll som "historieberättare" där de bilder av
framtiden som presenteras utgör naturliga inslag i ledarnas
kommunikation (Czarniawska, 1997).

Företagsledarna tilldelades förtroendet och gavs mandat att formulera
och definiera den strategiska situationen så att tillvaron kunde
struktureras upp för medarbetare och ägare. Detta resultat känns igen i de
reflektioner och rekommendationer som Philips (1988) har om
förändringsaktörers roller. Bland annat föreslår Philips att "aktören
framför allt bör medverka i retroakativt meningsskapande. Det står för att
aktören hjälper personer att beskriva, tolka och förstå det utvecklingsförlopp
som pågår eller har pågått, och de förändringar som inträffar eller har inträffat"
(ibid, s 169). Således lyfter även Philips fram betydelsen av att en
företagsledning skapar mening i ett strategiskt vakuum.

Även om den nu gjorda analysen talar för att behovet av att reducera
osäkerhet och tvetydighet var det mest akuta i de båda studerade
organisationerna så går det inte att komma ifrån att detta endast
temporärt förmådde hantera problematiken med ett upplevt strategiskt
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vakuum. På lite längre sikt rymde situationen förväntningar från olika
intressenter på att mer substantiellt åstadkomma förändring genom att
övervinna både insikts- och manövertrögheter (Hedberg & Ericson, 1979)
i organisationerna. Det fanns således förväntningar på företagen och
deras ledningar om ett mer proaktivt förhållningssätt och om att något
mer påtagligt måste göras i vakuum-situationen.
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Kapitel 8

Företagsledning i strategiskt vakuum

8.1 Studiens kunskapsbidrag

8.1.1 Empiriskt bidrag

I det första kapitlet formulerades avhandlingens deskriptiva syfte som

att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka vad som utmärker situationer
och förhållanden av extrem strategisk förändring och osäkerhet. Detta avser
jag göra genom att empiriskt beskriva ett händelseförlopp i två producent
kooperativa företag med betoning på de strategiska lednings- och
förändringsprocesserna i allmänhet och på formerna för och innehållet i det
jag har valt att kalla Ustrategiskt samtal" i synnerhet (s 20).

Jag har i föreliggande arbete gjort två fallstudier i en bransch där
verksamhetsförutsättningarna under kort tid och på ett dramatiskt sätt
kom att förändras. Konsekvensen av dessa förändringar blev att de
studerade organisationernas ledningar kom att uppleva en situation
präglad av extrem osäkerhet om de för verksamheten centrala omvärlds
villkoren. Mitt övergripande empiriska bidrag kan dämed sägas bestå i de
omfattande empiriska beskrivningar som återfinns i avhandlingens
kapitel 4, 5 och 6.

Mer specifikt innehåller det empiriska bidraget för det första en
kronologisk beskrivning av utvecklingen inom den svenska
jordbruksnäringen i stort och speciellt inom slakteri- och köttbranschen.
Här kom det politiska styrsystemet i förgrunden jämte den institutionella
"regleringsapparat" som gav ramarna för det strategiska handlings
utrymmet hos de undersökta företagen. Analysen pekade på att
branschen kom att uppleva extraordinära omständigheter där tidigare
föreställningar om vad som utgjorde basen för verksamheten
kullkastades. Det etablerade sättet att bedriva verksamhet kom inte längre
att uppfattas som korlkurrenskraftigt vilket skapade förväntningar på de
olika aktörerna i branschen om en förändrad strategisk inriktning. En
extremt svårförutsägbar framtid födde osäkerhet bland företagen.
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Avsaknaden aven formulerad och uttalad strategi innebar ett "tomrum"
i vilket ett strategiskt "vakuum" ingick och i vilket det fanns starka krafter
såväl inom som utanför företagen. Den turbulenta marknadssituationen
innebar att det för de båda studerade företagsledningarna var nära nog
omöjligt att formulera trovärdiga strategier. Företagen ställdes inför
problemet att de kunde uppfattas om "strategiIösa".

För det andra har jag har försökt att empiriskt fånga de strategiska
förändringsprocesser som de båda studerade producentkooperativa
organisationerna upplevde under slutet av 1980-talet. I dessa
beskrivningar lade jag vikt vid formerna för och innehållet i det
strategiska ledningsarbetet. Här uppmärksammades i synnerhet det
"samtal" mellan exekutiv och ägare som utgjorde en viktig ingrediens i
det studerade utvecklings- och händelseförlopp vilket kulminerade i en
fusion mellan de två aktuella slakteriföreningarna. Empiriskt
identifierades detta "strategiska samtals" innehåll, form och funktion i
det utsatta strategiska läget.

Min beskrivning visade att dessa samtal ägde rum på såväl offentliga
arenor som i den mer personliga och informella mötesformen där
företagens ledande aktörer kunde möta olika intressenter och bland dem
de många ägarna. Samtalen syftade främst till att reducera den osäkerhet
som fanns hos ägarna rörande den framtida verksamhetsutvecklingen.
Den förda dialogen byggde upp argumentationen kring den
demokratiska traditionen i de studerade organisationerna. Innehållet i
diskussionerna knöt an till ideal och känslor som hörde nära samman
med företagens historia. Dessutom fanns expressiva och emotionella
inslag i det budskap som kommunicerades från de två ledningarna.

Slutligen - men inte minst - utgör den identifierade situationen med ett
vakuum i strategiskt hänseende ett centralt empiriskt bidrag i denna
avhandling. Ett resonemang fördes om varför strategiska vakuum
uppkommer och hur dessa situationer kan förklaras. Följaktligen
betraktar jag formerandet av vakuum-begreppet som ett bidrag i sig i det
föreliggande arbetet.

Sammanfattningsvis menar jag därför att avhandlingens första syfte 
vilket var deskriptivt och empiriskt - har tillgodosetts mot bakgrund av
de beskrivningar som presenteras i kapitel 4, 5 och 6. Här ingår dels en
översiktlig beskrivning av ett händelseförlopp i två producentkooperativa
företag i en turbulent bransch, dels en närmare beskrivning av de
strategiska lednings- och förändringsprocesserna. Utöver detta beskrivs
formerna för och innehållet i det "strategiska samtal" som fördes mellan
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de två ledningarna och de två företagens olika intressenter. Studien avser
sålunda att ge ett väsentligt empiriskt kunskapsbidrag om extrem
strategisk osäkerhet i en bransch och om de förändringsprocesser som
kom att prägla två organisationer vilka hade att hantera ett strategiskt
vakuum.

8.1.2 Teoretiskt bidrag

Det andra syftet i avhandlingen var teoriutvecklande och innebar att

utifrån den deskriptiva studien utveckla en begreppsapparat for ledning
under extrema strategiska förhållanden. Detta syfte kan därfor sägas bestå i
att utveckla den teoretiska kunskapen om ledning och ledningsarbete då
verksamheten genomgår betydande strategiska forändringar (s 21).

Jag har i detta arbete utvecklat tanken att det i organisationer under vissa
omständigheter kan uppstå ett vakuum i strategiskt hänseende när
verksamhetsvillkoren på ett dramatiskt sätt har omkullkastats. Ett sådant
strategiskt läge sätter fokus på företagsledningars förmåga att trovärdigt
driva verksamheten vidare. Mot bakgrund av denna observation försökte
jag i analysen utveckla några begrepp som syftade till att åskådliggöra
olika sätt för ledningen att bemästra den utsatta situationen. De olika
begreppen förefaller därför vara centrala för att förstå och förklara den
mycket särpräglade verksamhets- och ledningslogik som är nödvändig
för att med framgång kunna hantera ett strategiskt vakuum. Den på detta
sätt utvecklade begreppsapparaten för vakuum-hantering känne
tecknades av vissa nyckelområden.

Jag lyfte i analysen fram begreppen förtroende och förtroendekapital och
visade att dessa spelar roll för hur företagsledare värderas av sin
omgivning och sålunda för deras möjligheter att som ledare med
trovärdighet agera i ett strategiskt vakuum. Framställningen visade här
att förtroende och legitimitet är speciellt viktiga i en vakuum-situation
där risken annars finns för att organisationen tappar tempo och för att
den handlingsförlamas med på sikt förödande konsekvenser för
möjligheten att fortsatt existera och utvecklas. Med andra ord har
förtroende och trovärdighet betydelse för att företagsledare och
företagsledningar ska få handlingsfrihet och mandat att agera.

Det framgick att legitimitet var något som var kontextuellt beroende och
att det för en ledare förefaller finnas olika vägar att bygga upp förtroende
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och försvara sitt förtroendekapital. Beroende på verksamhetens
associationsform kunde ledningens och ledarens förtroende antingen
vara tilldelat via det formella mandatet att företräda kapitalassociationen
eller vara för~änatsom i fallet med en federation där den formella
auktoriteten är svag. Jag uppmärksammade således att förtroende och
legitimitet inte förefaller vara något som är omedelbart och initialt givet
av den formella positionen som VD i en idealbaserad verksamhet. Mina
observationer indikerar att de två företagsledarna insåg att förtroende inte
sällan handlar om något som tar tid att bygga upp. Emellertid valde de
två VDarna delvis olika vägar för att bygga upp sitt förtroendekapital och
nå trovärdighet. Sociala kvaliteter i relationer var viktiga där bland annat
ärlighet och pedagogik spelade roll för hur företagsledarna kom att
uppfattas. Att vara kunnig och att visa duglighet genom att agera
("handlandet som sådant") var andra sätt att bygga förtroendekapital.

Några olika handlingsvägar för att agera i det till synes "strategiiösa"
läget indikerar att synligheten på olika arenor hos de ledande aktörerna
har betydelse liksom dessa aktörers förmåga att synliggöra vissa
aktiviteter såsom manifestation av enhällighet och beslutskraft i den
strategiska beslutsprocessen. Arenabegreppet lyftes också fram. Valet av
arenor med fokus på fysisk närvaro hos ägarna vid olika offentliga
sammankomster sände starka signaler från de ledande aktörerna
beträffande nödvändigheten av att få till stånd en förtroendeskapande
dialog om för verksamheten centrala frågeställningar. Vid sidan av dessa
arenor av mer offentlig karaktär fanns även betydelsefulla inslag av mer
personliga och informella möten mellan representanter för företags
ledningarna och ägarna där öppenhet, ärlighet och tillgänglighet
prioriterades.

Forskningsresultaten pekar även på vikten av att etablera och föra ett
samtal med huvudintressenterna där osäkerhet kan kanaliseras och
reduceras. Mina observationer tyder dessutom på att innehållet, formen
och funktionen hos dessa "strategiska samtal" utgör ytterligare
ingredienser i sättet att med framgång hantera en strategisk vakuum
situation. I detta samtal lyftes historien och den egna identiteten hos
organisationerna fram i syfte att betona betydelsen av kontinuitet trots det
dramatiska läget. Diskussionerna och dialogen syftade till att bygga upp
argumentationen kring den demokratiska traditionen i de producent
kooperativa verksamheterna. Samtalen knöt an till ideal och känslor som
hörde nära samman med de båda företagens historia. Det från ledningen
kommunicerade budskapet inrymde även expressiva och emotionella
inslag. Tack vare den historiska inramningen och förankringen
upplevdes företagens identitet inte som särskilt hotad.
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Mina observationer tyder på att företagsledningarna kunde erbjuda en
kontinuitet där organisationernas historia fick sin plats i den framtida
och osäkra utvecklingen. Här kom bland annat det använda språket att
inrikats på att legitimera nuet i termer av det förgångna. Av speciell
betydelse var de målangivelser som användes för den framtida
sammanslagna föreningen. Att tydliggöra sin egen inre visshet var ett sätt
för de ledande aktörerna att övertyga medlemmarna i föreningarna. Det
skulle inte bara vara rätt utan också kännas rätt att gå vidare i den
strategiska förändringsprocessen. Sättet att förankra fusionsförslaget
innehöll med andra ord en känslomässig komponent vilken därför utgör
ett viktigt begrepp i föreliggande arbete. Så här långt menar jag att det
strategiska samtalet är ett nyckelbegrepp för förståelsen av hur en
vakuum-situation i strategiskt hänseende med framgång kan hanteras.
Samtalet fungerade som ett betydelsefullt ledningsinstrument och det
skapade gemensamma erfarenheter med emotionella inslag där fysiska
möten mellan företagsledningarna och de många ägarna uppfattades
som centrala. I fokus för samtalen stod deras form, innehåll och funktion.

Av analysen framkom även att visionsbegreppet utgjorde något mycket
centralt i de båda studerade företagen. Visionen var något annat än en
strategi men kunde under vissa omständigheter ha strategins funktion.
Genom att de lanserade och kommunicerade en vision tillskrevs de båda
företagsledningarna en strategi. Av omgivningen uppfattades det som
om ledningarna tog initiativet i händelseutvecklingen och hade
situationen under kontroll. Genom att de demonstrerade handlingskraft
uppfattades ledningarna som trovärdiga och de kunde bibehålla sin och
respektive organisations legitimitet. Begreppsutredningen pekade på att
visionen ej var av substantiell natur och att det därför inte fanns några
förväntningar på att den skulle realiseras. Däremot fyller visionen en
funktion och roll som ett sätt att skapa mening och reducera osäkerhet,
något som blev nödvändigt för att organisationerna inte skulle bli
handlingsförlamade.

Slutligen gav analysen vid handen att de två studerade företagsledarna
kom att uppfattas som särskilt betydelsefulla aktörer i det strategiska
vakuumet och därmed som viktiga för möjligheten att med framgång
hantera den uppkomna situationen. Företagsledarna kom att personifiera
det för organisationerna så viktiga strategiska samtalet. Visionen blev
personligt färgad varför det förefaller spelar roll vem det är som
formulerar och kommunicerar ett strategiskt budskap. Den
kommunicerade visionen knöts därför huvudsakligen till de två
studerade VDarna snarare än till några skriftliga dokument.
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Dessutom har jag med en tentativ ansats i analysen prövat vissa tankar
rörande betydelsen av företagsledarnas personliga kvaliteter och således
uppmärksammat begreppet karisma och dess roll för fullgörandet av
ledningsuppgiften. Studien indikerar att de två studerade VDarna av
omgivningen betraktades och uppfattades som karismatiska varför de i
stor utsträckning kom att förknippas med den strategiska förändrings
processen. På motsvarande sätt fördes ett spekulativt resonemang om
möjligheten att tolka det strategiska samtalet som "prat" och därmed
som en samling "språklekar" och "berättelser". Dessa skulle därmed
bidra till att ge de studerade organisationerna en inramning och mening i
den speciella situationen. Dessutom gick det att identifiera flera
komponenter med retoriska förtecken i det förda samtalet. Det känns
angeläget att här understryka att diskussionen kring begreppen karisma
och retorik i studien inte hade som ambition att ge ett teoretiskt
kunskapsbidrag i avhandlingen. Jag hävdade i stället att den empiriska
underbyggnaden inte var tillräcklig för att resultaten skulle kunna göra
anspråk på något annat än att väcka frågor och ge uppslag för vidare
forskning. Däremot valde jag att pröva begreppen i den för studien
centrala kontexten, dvs det strategiska vakuumet.

För att sammanfatta det nu förda resonemanget har jag i denna studie
visat hur dramatiska omvärldsförändringar i en bransch resulterade i en
situation där frånvaron av riktlinjer inför framtiden gjorde att de två
studerade företagen upplevde ett strategiskt vakuum och där de två
företagens ledningar hade uppenbara svårigheter att formulera
trovärdiga strategier. Med utgångspunkt i den analys som gjordes har jag
i föreliggande arbete velat göra troligt att det från ett ledningsperspektiv 
i alla fall på kort sikt - med framgång går att hantera ett strategiskt läge
vilket kännetecknas aven vakuum-situation. Jag pekade därvid på några
handlingsvägar som leder till att företagsledningar kan skaffa sig ett
nödvändigt tids- och handlingsutrymme. Här kom olika procedurers och
strukturers (synlighet, arenor, samtal mm) betydelse i fokus som medel
för en företagsledare att nå trovärdighet. Med andra ord vill jag hävda att
en företagsledning åtminstone temporärt - men också framgångsrikt 
kan hantera perioder av "strategilöshet".

Jag anser att mitt övergripande teoretiska kunskapsbidrag består i att jag
utvecklat ett antal begrepp för ledning av ett företag under extrema
strategiska förhållanden. Mer konkret består kunskapsbidraget aven
utvecklad begreppsapparat för ledning då verksamheten genomgår
betydande strategiska förändringar. Den genererade begreppsapparaten
bidrar därmed till en fördjupad kunskap inom området strategisk
ledning och strategiskt ledningsarbete i organisationer. Av detta följer att
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jag anser mig ha besvarat avhandlingens två forskningsfrågor så som de
formulerades på sidan 21 i inledningskapitlet: Hur uppkommer dessa
situationer av extrem strategisk osäkerhet? och Hur hanterar ledningar av
organisationer dessa situationer av extrem strategisk förändring? Detta
betyder att även avhandlingens andra syfte rimligen får anses vara
uppfyllt.

För att återknyta till diskussionen i avsnitt 2.6.1 så inställer sig nu frågan
om hur kunskapsbidraget ska bedömas med hänsyn tagen till det som
eventuellt var specifikt för just den undersökta situationen eller de två
studerade företagen. I vilken utsträckning påverkar detta möjligheterna
att dra slutsatser utöver dem som gäller för fallföretagen? Som kommer
att framgå i följande avsnitt så måste jag göra vissa reservationer vad
gäller generaliserbarheten i de genererade teorierna och i den utvecklade
begreppsapparaten. Avhandlingens kunskapsbidrag torde därför
huvudsakligen bestå av "substantive" teori (Glaser & Strauss, 1967, s 32
35), dvs mer avgränsade och specifika teorier för ett empiriskt område.

8.2 Studiens räckvidd - praktisk återblick

Efter det att jag har genomfört detta arbete inställer sig naturligt frågan
om graden av generaliserbarhet hos de gjorda observationerna och hos de
framtagna resultaten. Med andra ord handlar det om studiens räckvidd
och om möjlighten att dra slutsatser utöver dem som är tillämpliga för de
två aktuella producentkooperativa slakteriföreningarna. Hur extrem kan
den nu studerade situationen tänkas var? Är den måhända så sällsynt
och unik att det jag observerat i termer av exempelvis sätt att hantera
osäkerhet mer eller mindre saknar bäring på andra händelseförlopp och
förändringsprocesser i organisationer? Efter att ha ventilerat denna fråga
diskuterar jag betydelsen av de empiriska och teoretiska avgränsningar
som gjordes i avhandlingens inledningskapitel.

8.2.1 Hur unik är förekomsten av strategiskt vakuum?

Vid en första anblick kan det identifierade strategiska vakuumet förefalla
vara något mycket speciellt och sällsynt; representerande ett "undantag"
eller en anomali i organisationers strategiska utvecklingsmönster. För
mig är det en rimlig tanke att de i denna studie beskrivna
omvärldsförhållandena inte tillhör vardagen för merparten av
organisationer som verkar i vårt samhälle. Däremot tror jag att det finns
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paralleller inom övriga lantbrukskooperativa branscher då de i allmänhte
har erfarenheter från ett staligt regleringssystem. Vid sidan av dessa faller
det sig naturligt att spegla mina observationer till branscher där den
gemensamma nämnaren utgörs aven betydande politisk styrning vilken
sätter ramvillkoren för verksamheten. Med dessa förutsättningar löper
företag i sådana branscher en risk att "spelreglerna" på mycket kort
varsel förändras i grunden. Jag tänker i detta sammanhang på företag
vilka är verksamma på områden vilka ärberoende av statlig kontroll,
koncessioner, tillstånd mm och där exempelvis en harmonisering till EV
dramtiskt kan förändra konkurenssituationen vilket förefaller kunna bli
fallet för rederier vid ett slopande av den skattefria försäljningen. Ett
annat område rör finans- och försäkringsmarknaderna där det i vissa fall
har förekommit retroaktiv lagstiftning vilken minst sagt har överraskat
dessa branscher.

Vid sidan av dessa funderingar vågar jag nog påstå att det samtidigt
finns vissa beröringspunkter med utvecklingsmönstret hos branscher
med snabb teknisk utveckling. Jag tänker då inte på det tekniska som
sådant utan snarare den principiella frågan om grad av turbulens i
företagets omvärld. Inte sällan diskuteras dessa branschers kraftiga och
omvälvande förändringar i termer av "tekniksprång" där det enskilda
företagets konkurrenskraft kan raseras på mycket kort tid. Inom
informationsteknologiområdet pågår en utveckling som jag tror vi endast
har sett början på.

Även om det som i det ofta refererade Facit-fallet (se exempelvis Nystrom
& Starbuck, 1984) finns en gemensam nämnare till min studie i form av
dramatiskt förändrade verksamhetsförutsättningar så implicerar
vakuum-tanken att det från ett ledningsperspektiv inte rimligen går att
formulera trovärdiga och livskraftiga strategier för organisationen i fråga.
I många situationer rymmer dock inte framtiden en sådan hög grad av
osäkerhet att ledningen av företaget fullständigt saknar underlag för att
lägga fast en framtida verksamhetsinriktning. Turbulenta förändringar i
organisationers omvärld behöver fördenskull inte innebära avsaknaden
av dramatiska förhållanden i företagsledningars arbeten. Jag återkommer
sålunda nedan i ett mer spekulativt avsnitt till ett i mina ögon i vissa
avseenden närliggande fenomen, nämligen kris (turnaround-situationer)
i organisationer. Flera av de problemställningar som uppstår i kris
situationer uppvisar likheter med de observationer jag gjort i detta arbete
varför jag vågar hävda att det inte känns som en orimlig tanke att mina
resultat på denna punkt äger en viss grad av generell giltighet. Jag tänker
då främst på de olika sätt att reducera osäkerhet som mina observationer
indikerade och vilka då också kan vara tillämpliga i en krissituation.
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Till de nu gjorda reservationerna i frågan om generalisering vill jag foga
ytterligare en viktig precisering i forskningsresultaten som redan tagits
upp i analysen. Jag försökte i kapiel 7 göra tydligt att de handlingsvägar
som de båda studerade företagsledningarna valde i det strategiska
vakuumet representerade ett på kort sikt framgångsrikt sätt att hantera
den uppkomna situationen. Genom att bland annat lansera en vision fick
de ett nödvändigt tids- och handlingsutrymme. Temporärt kunde
osäkerhet reduceras men av diskussionen där framgick också att
ledningarna av företagen på lite längre sikt inte kunde slå sig till ro utan
att där fanns fortsatta förväntningar från ägare och medarbetare på att
mer substantiellt åstadkomma förändring. Bland dessa förväntningar
fanns en mer substantiell och formaliserad strategi vilken långsiktigt
skulle vara mer livs- och bärkraftig för företaget.

Med andra ord utgör tidsaspekten en inte oväsentlig dimension vad
gäller forskningsresultatens bärighet och räckvidd. Följaktligen kan jag i
mina slutsatser endast uttala mig i ett kortsiktigt perspektiv. Huruvida de
gjorda observationerna och resultaten - såsom att använda visionen som
ledningsinstrumnet i en strategilös situation - kan anses gälla på lite
längre sikt kan jag därför inte uttala mig om. Skulle jag i detta samman
hang våga mig på att spekulera så torde inte det av mig här identifierade
sättet att leda organisationer i ett strategiskt vakuum röna motsvarande
framgång på lite längre sikt.

8.2.2 Empirisk avgränsning - hemvist i det producentkooperativa
företaget

För att återknyta till avsnittets inledande resonemang om denna studies
räckvidd utöver den producentkooperativa verksamhetsformen så måste
jag vara ärlig och säga att jag i alla fall inte omedelbart eller med någon
automatik kan uttala mig om motsvarande förhållanden utanför den
producentkooperativa associationsformen eftersom jag inte har studerat
exempelvis kapitalassociationer. Detta är en central slutsats i
avhandlingen och mina observationer rörande företagsledningars
beteenden gäller därför enbart den producentkooperativa associations
formen där kontexten utgörs av det strategiska vakuumet. Jag menar dock
att det inte finns något som direkt talar emot att mina resultat mycket väl
skulle kunna ha en viss bärighet och giltighet även utanför den studerade
associationsformen. En relevant fråga som i sammanhanget därför måste
ställas gäller om dessa handlingsvägar - dvs sätt att hantera en vakuum-
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situation från ett ledningsperspektiv - är tillämpliga inom andra
associationsformer. Trots att min studies empiriska hemvist utgjort en
viktig restriktion, och att jag därför formellt sett inte kan hävda någon
empirisk generalitet i forskningsresultaten, går det inte att blunda för
tanken att fenomenet strategiskt vakuum möjligen också existerar i andra
associationsformer och för att erfarenheterna från mina observationer
skulle kunna äga ett visst värde vid en sådan jämförelse.

Även om jag nu gjort tydligt och att det också klart framgår att mina
resultat inte kan göra anspråk på att visa ett generellt sätt att hantera en
vakuum-situation så kan måhända min tidigare diskussion i avsnitt 7.3
om betydelsen av förtroendekapital för fullgörandet av företagslednings
uppgiften ge vissa ideer om associationsformens betydelse.
Resonemanget pekade där på att företagsledarens förtroende i
aktiebolaget är givet med den formella positionen medan förtroende i en
medlemsbaserad (kooperativ) organisation måste förtjänas. En högst
spekulativ tes vore därför om konstitutionella skillnader beträffande
företagsledningars olika roller och mandat skulle spela en väsentlig roll i
sammanhanget. Detta skulle i kapitalassociationer innebära att såväl
ledaren som ledningen i övrigt - så länge de innehar sina formella
positioner - kan agera med en förhållandevis stor handlingsfrihet mot
främst ägarsidan. Genom sitt innehav av den formella positionen kan VD
agera så länge förtroendet finns och vederbörande har kapacitet att
fullgöra uppdraget. Annorlunda uttryckt skulle detta spekulativa
resonemang indikera att en VD i det kapitalassociativa företaget genom
sitt med positionen tilldelade förtroendekapital har ett större tids
utrymme till sitt förfogande jämfört med kollegan i det personassociativa
företaget. Återigen vill jag understryka att jag här inte kan uttala utifrån
avhandlingens resultat utan att det snarare handlar om mina spekulativa
tankar.

8.2.3 Teoretiska avgränsningar - aktörsorientering, ledningsfokus och
nedtoning av makt

I kapitel 1 gjordes tre tydliga markeringar rörande avhandlingens
teoretiska hemvist. Jag hävdade där att studien hade ett aktörsorienterat
synsätt, att jag arbetade utifrån ett ledningsperspektiv samt att jag valde
att inte närmare fördjupa mig beträffande maktdimensionen och
politiska processer vid studiet av strategiskt lednings- och
förändringsarbete.
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Mitt aktörsorienterade synsätt innebar att jag tilldelade individer ett
betydande handlingsutrymme inom ramen för strategiskt handlande.
Studiens aktörsorientering implicerade därmed att dessa teorier lyftes
fram och fick en relativt stor plats i föreställningsramen och att jag i
analysen sökte motsvarande förklaringar till det observerade strategiska
handlandet. Då jag låtit förklaringar från en institutionellt orienterad
utgångspunkt komma i bakgrunden kan jag inte göra anspråk på att i
teoretiskt avseende ha gjort en fullständig analys och tolkning av
datamateriaIet.

Mitt angreppssätt inbegrep dessutom en viktig restriktion på tolkningen
som hänför sig till mitt val av företagsledningsfokus på organisationer
och ledning. Följaktligen har medarbetarperspektivet och synsätt som tar
sin utgångspunkt i den enskilde medlemmen till det kooperativa
företaget tonats ned till förmån för ett ledningsperspektiv, dvs de centrala
aktörernas roll och synsätt. Konsekvensen har blivit att jag endast i
begränsad utsträckning har kunnat fånga aspekter på de studerade
förändringsprocesserna utifrån den enskilde medlemmens horisont och
att jag beträffande medarbetarna helt utelämnat denna grupp i såväl det
empiriska arbetet som analysen. Jag är således medveten om att min
fallstudie av de två företagen kan upplevas som "VD-fokuserad" och
därmed ge en "skev" bild av de strategiska förändringsprocesserna. Detta
är en för mig personligen betydelsefull lärdom och i avhandlingens
kapitel 2 (avsnitt 2.3.2) gjorde jag därför några metodologiska reflektioner
kring detta. Med en forskningsprocess karaktäriserad aven iterativ
process där ett växelspel ägde rum mellan empiri och teori blev också
kunskapsutvecklingsprocessen iterativ. Å andra sidan gav denna ansats
mig relativt stor frihet i att söka kunskap i fältarbetet där utrymme fanns
för intuition och lärande281 •

Vad blir då innebörden av att dessa två teoretiska avgränsningar har lagt
restriktioner på tolkningen och därmed på resultatens giltighet? Frågan
låter sig inte med enkelhet besvaras utan jag kan här endast konstatera att
det institutionella perspektivet och ett fokus där enskilda medarbetare
och medlemmar framträtt tydligare med all sannolikhet hade givit en
kompletterande infallsvinkel. Denna hade då kunnat bidra till en
fördjupad och mer innehållsrik kunskapsbild av problematiken kring
företagsledning i strategiskt vakuum. Jag väljer att i nästa avsnitt utveckla
några tankegångar kring alternativa förklaringar till de studerade
förändringsprocesserna och utvecklingsmönstren i de aktuella
organisationerna. Där spekuleras således kortfattat kring tänkbara

281 Jämför resonemanget ovan i avsnitt 2.3.1 om forskningsprocessen.
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institutionella förklaringar liksom ett möjligt förklaringsvärde med
utgångspunkt i ett medarbetarperspektiv. I avsnittet för jag dessutom ett
parallellt resonemang där kris och krismedvetande läggs fram som
alternativa utgångspunkter för en analys av de studerade händelse
förloppen. Tanken är här att den kunskap som existerar rörande
krishantering, turnaround-situationer och dylikt måhända kan uppvisa
intressanta beröringspunkter med hanteringen av ett vakuum i strategiskt
hänseende.

Den tredje avgränsningen som togs upp i avhandlingens inledning
gällde mitt medvetna val att inte lägga tonvikt vid ett maktteoretiskt
perspektiv på strategiskt ledningsarbete och strategiska förändrings
processer. Att jag inte fördjupade mig i dessa aspekter som rymmer
politiska processer utgör ytterligare en källa till begränsning i mitt
analys- och tolkningsarbete. Vad har detta inneburit i termer av
tillämpbarheten hos de här presenterade resultaten? Frågan är inte trivial
att besvara. För mig förefaller det inte vara en djärv tanke att tro att en
maktpolitisk infallsvinkel i studien framför allt hade kunnat kasta ljus
över dynamiken och interaktionen mellan olika grupper eller kategorier
av ägare / medlemmar. Den interna politiska processen i de två
slakteriföreningarnas affärsverksamhet hade måhända också kunnat
fångas med denna alternativa utgångspunkt. Detta antagande bygger på
att en sådan alternativ studie hade haft en medarbetarorienterad ansats i
enlighet med resonemanget ovan. Jag återkommer nedan till detta och
andra förslag till fortsatt forskning.

Avslutningsvis vill jag i linje med min ståndpunkt i inledningskapitlet än
en gång poängtera att mitt ställningstagande vad gäller avgränsningen
att inte specifikt behandla maktingredienser eller den politiska
dimensionen i denna studie baserades på ett medvetet val. Restriktionen
gjordes av skäl som fanns i det egna forskningsintresset och i de rent
praktiska begränsningarna. Till detta kom att det redan fanns studier
inom ämnesområdet med just den empiriska kontext som blev fallet i
denna studie. Normark (1990, 1994) tillhör dem som har fokuserat på de
politiska processerna inom ramen för en studie av strategiska
förändringsprocesser i producentkooperativa företag. Även Bergs &
Jonssons (1991) studie om strategisk ledning på politiska marknader får
anses ligga inom detta ämnesområde även om tonvikten i empiriskt
avseende delvis skiljer sig från Normarks (1990, 1994). Slutligen har
Karlsson (1991) studerat legitimitetsproblematiken utifrån ett socio
politiskt perspektiv med makt och sociala beroenden i förgrunden. Hon
närmade sig strategiska förändringar som maktmanifestationer (ibid,
315) och således var det aktuella teoretiska området långt ifrån outforskat
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och det fanns för mig därför vissa skäl som talade för och därmed
motiverade att en avgränsning gjordes från det maktteoretiska
perspektivet. Hade ej så skett riskerade mitt kunskapsbidrag att bli
väsentligt reducerat.

För att sammanfatta detta avsnitt rörande studiens räckvidd och de
presenterade forskningsresultaten ur ett bredare perspektiv så kan jag
sluta mig till att de gjorda avgränsningarna har lagt vissa restriktioner på
de slutsatser som kan dras från detta arbete. De framtagna resultaten och
den utvecklande begreppsapparaten äger i formell mening endast
giltighet under de här observerade förhållandena. Det ovan förda
resonemanget har dock givit vid handen att det finns vissa skäl att tro att
det observerade beteendet och sätten att handla i organisationer under
extrem strategisk osäkerhet också har en räckvidd och en bäring utanför
studien. I ett senare avsnitt kommer jag därför att föreslå fortsatt
forskning inom några av dessa empiriskt och teoretiskt närliggande
områden. Dessförinnan ska jag emellertid i det följande avsnittet
diskutera några alternativa ansatser och spekulera i vad mån de kan
skänka ytterligare förklaringar och därmed bidra till förståelsen av den
studerade problemställningen.

8.3 Alternativa förklaringar av mer spekulativ karaktär

Delvis mot bakgrund av mina gjorda avgränsningar så lanserar jag här
några tankar av mer spekulativ karaktär. Dessa ska inte - och kan inte 
betraktas som forskningsresultat i formell mening utan bör snarare
uppfattas som "biprodukter" eller alternativa tolkningar utifrån delvis
andra teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Med andra ord handlar
det om att göra analysen och tolkningen mer fullständig men då inte med
samma "tyngd" utan med en större grad av varsamhet i hur långt
resonemangen kan föras. Jag har således inom ramen för forsknings
projektet funnit tankebanor som jag inte vill lämna därhän utan väljer här
att ta upp några parallella och närliggande teoriområden vilka kastar
delvis nytt ljus över det undersökta problemområdet.

8.3.1 Institutionella förklaringar

En central teoretisk avgränsning i min referensram var att det
institutionella perspektivet fick träda tillbaks till förmån för ett mer
aktörsorienterat synsätt där utrymmet för de individuella initiativen och
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för individers möjligheter att påverka organisationers ledning och
utveckling antogs vara betydande. Om vi i analysen låter det
institutionella perspektivet komma mer i förgrunden skulle en inte alltför
djärv tanke kunna vara att de institutionella ramarna som omgärdade
branschen och de studerade organisationernas verksamhetsvillkor med
tiden hade fått ett dominerande inflytande över såväl bransch
utvecklingen som utrymmet för strategiska förändringar sett utifrån det
enskilda företagets horisont. Med en sådan utgångspunkt skulle det
därför finnas goda skäl att tro att den strategiska utvecklingen till endast
en begränsad del bestämdes på de enskilda företagens nivå. Slakteri
branchen var som framgått starkt beroende av den institutionella ram
inom vilken branschen verkade. För branchen - och därmed de enskilda
slakteriföreningarna - betydde detta att utformningen av jordbruks
prisregleringen hade ett avgörande inflytande på branschens
verksamhetsvillkor. Regleringssystemet lade med andra ord centrala
restriktioner på den strategiska handlingsfriheten. I den institutionella
utvecklingen kunde därför spåras flera förklaringar till det strategiska
utvecklingsmönstret inom slakteribranschen.

Det ligger i detta sammarLhang nära till hands att dra en parallell till
Grinyer & Spenders (1979, s 116 ff) tankar om "branschrecepts" betydelse
för organisationers strategiska arbete. Tankarna kan kännas igen i de
studerade företagens utveckling då vissa "konventionella sanningar"
alltid kom att gälla inom slakteribranschen såsom att den interna
effektiviteten sattes i högsätet. Fokus låg på att maximera beläggningen i
de olika anläggningarna eftersom dessa utgjorde stora fasta kostnader i
den totala kostnadsbilden mm. Stordrift och rationaliseringar hörde till
branschens vardag. Hermanssons (1996) studie visar på att det alltjämt
finns stordriftsfördelar i svensk lantbrukskooperativ slaktindustri.
Ackumulerade erfarenheter i branschen hade således ett inte oväsentligt
inflytande på hur omvärlden uppfattades, vilka de för verksamheten
centrala frågeställningarna var, vilka begrepp som användes mm. Dessa
erfarenheter kom att påverka strategiformuleringsprocessen hos
branschens aktörer (jämför Huff, 1982). Sålunda fanns det vissa
"industriella visdomar" - för att använda Melins (1991, s 175)
terminologi - inom slakterinäringen. Inom detta "industriella fält"
(Melin, 1989), eller för att använda DiMaggio & Powells (1983, s 147)
begrepp "organisatoriska fält", kom några lösningar att dominera som
sätt för de aktuella organisationena att anpassa sig till omgivningens
krav.

Följden blev att branschen uppvisade en hög grad av isomorfism, dvs
liknande former för att driva och organisera verksamheten. De
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lantbrukskooperativa slakteriföreningarnas struktur uppvisade en
likformighet i sina utvecklingsmönster (jämför Fernler, 1996). Det fanns
inslag aven "följa John-effekt" vilket var en naturlig följd av starka
institutionella ramar vilka i väsentliga avseenden gav villkoren och i
denna bemärkelse lade restriktioner på företagsledningarnas
handlingsfrihet.

Jag vill här väcka frågan om det möjligen var så att den lanserade
visionen och det åtföljande strategiska förändringsförslaget - i form aven
sammanslagning av de båda företagens verksamheter - i själva verket
hade funnits i företagen en tid. Huvudfrågan handlade inte om huruvida
visionen skulle lanseras med det aktuella förändringsförslaget. Snarare
var det frågan om tidpunkten, dvs när lanseringen skulle ske
("timingen", Sjöstrand, 1977, s 303-304; Quinn, 1982, s 195 ff). Det fanns
förväntningar på att det skulle hända något. På flera ställen i den
empiriska framställningen (se exempelvis 5.3.2) har det framgått att
frågan om fusion med någon grannförening var väckt flera gånger
tidigare men att den av olika skäl då kom att inaktualiseras. Det var
under alla omständigheter ett väl beprövat "framgångsrecept" de båda
företagsledningarna kom att använda. Många gånger tidigare i den av
lantbrukskooperationen ägda delen av slakteribranschen hade fusioner
genomförts282• Eftersom det nu fanns ett yttre tryck med drivkrafter i det
"institutionella fältet" skulle en rimlig tes med denna förklaringsansats
kunna vara att det handlade om en institutionellt driven
förändringsinsikt. Jämför detta resonemang med Kronas & Skärvads
(1994, s 140-141) diskussion om problemdriven och visionsdriven
förändringsinsikt.

En spekulativ tanke är naturligtvis om "fusionslösningen" måhända
hela tiden har funnits i företagens bakgrund och att ledningarna inväntat
det "rätta" tillfället. Därmed förmådde "lösningen" hantera den
uppkomna problematiken. Utsagor i den empiriska analysen (avsnitt 6.2)
indikerar att de studerade företagen tInder en period medvetet hade
arbetat med fusionen som mål. "Efter den tidpunkten visste man om att
fusionen blir av. Det var bara frågan om när det kommer". Detta tyder på att
den på flera ställen omtalade "mognaden" spelade en viktig roll för
acceptansen av förändringsförslaget. De trögheter som omger
organisationers tänke- och handlingssätt innebär ett motstånd mot
omorientering. När väl dessa mekanismer övervinns blir förändrings
processen svår att avbryta vilket känns igen som ett "path dependence"
beteende hos organisationer. De nu gjorda - och i högsta grad spekulativa

282 Jämför avsnitt 4.4
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- iakttagelserna har i flera avseenden även beröringspunkter med
Cohens, Marchs & Olsens (1972) ideer om att organisationers
beslutsprocesser och val kan liknas vid "soptunnor" där lösningar
ständigt finns i organisationer och där dessa lösningar söker problem att
åtgärda. Att organisationer i allmänhet föredrar att använda familjära
och välkända lösningar på nya problem har även lyfts fram av Cyert &
March (1963, s 101 ff).

En ytterligare tanke som ryms inom de tänkbara institutionella
förklaringarna gäller i vilken utsträckning den i studien aktuella
institutionella samverkansformen (den kooperativa asscociationsformen)
angav ramar för de båda ledningarnas handlingsfrihet. Det
konstitutionella uppdraget innebar att de medlemsägda företagens
särdrag angav några centrala restriktioner och ramar inom vilka
exekutiven hade att agera. Olika producentkooperativa principer
(Nilsson, 1994) anger vissa regeluppsättningar efter vilka
organisationerna är uppbyggda. De kooperativa värdena utgjorde vissa
värderingar och normer såsom likabehandling av medlemmarna i olika
avseenden genom solidaritetstanken, att främmande kapital ej kunde tas
upp då ägarkretsen var knuten till producenterna/leverantörerna, mm. I
de studerade företagen var således verksamhetslogiken överordnad
kapitallogiken (Sjöstrand, 1993b).

8.3.2 Explicita och implicita strategier

Det nu förda resonemanget - där förklaringar sökts inom ramen för ett
mer institutionellt orienterat synsätt - skulle därmed kunna kasta ett
delvis nytt ljus över hur vakuum-situationen hanterades från ett
ledningsperspektiv. Med en dylik utgångspunkt skulle handlingsfriheten
i själva verket vara relativt begränsad. Svårigheten att formulera en
uttalad, dvs explicit, strategi innebar att visionen - åtminstone på kort
sikt - kunde fungera som substitut för den explicita strategin (Åkesson,
1992, s 162 ff). Denna alternativa tolkning skulle innebära att under den
artikulerade visionen, vilken kom att tillskrivas samma roll som en
explicit strategi, fanns en implicit strategi som verkade mer eller mindre
oberoende av vad som artikulerades från de centrala aktörerna i de
studerade organisationerna. Den upplevda "strategilösheten" i de två
företagen omfattade därmed den explicita strategin.

Företagsledningarna saknade förmåga att artikulera en strategi mot
bakgrund av de nya och mycket osäkra verksamhetsförutsättningarna.
Däremot fanns en implicit strategi vilken till en inte obetydlig del
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utvecklades oberoende av vad som artikulerades i visionen. Den implicita
strategin är "mönster i en organisations handlingar och agerande"
(Mintzberg (1977, s 28) och den kan då närmast liknas vid de spår ett
företag lämnar efter sig och den ger därvid en uppfattning om
"färdriktningen" (Åkesson, 1992, s 163). Jämför även Hax & Majlufs
(1991, s 7 ff) diskussion om explicita och implicita strategier samt om
behovet av att explicitgöra strategier vid kommunikation till både interna
och externa målgrupper.

8.3.3 Ett krisläge eller en turnaround-situation?

Kanske kan vakuum-situationen och den extrema osäkerheten uppfattas
som om de aktuella företagen stod inför en turnaround-situation och där
ett omedelbart överlevnadshot aktualiserades. I min empiriska
fallbeskrivning har jag tidigare understrukit att mina observationer inte
tydde på att företagen befann sig i kris. Verksamheten bedrevs med en
kontinuitet och där det i alla fall utåt sett inte märktes något
krismedvetande. Att företagen på lite längre sikt skulle möta betydande
hinder till följd av bristen på konkurrens- eller bärkraftiga strategier var
dock ett inte alltför osannolikt scenario. Signalerna från politiskt håll om
väsentligt förändrade institutionella ramar i regleringssystemet var
entydiga. Min poäng är dock att ett strategiskt vakuum är något annat än
en turnaround-situation och att vakuumet således uppvisar sin speciella
logik.

Jag kan ändå inte bortse från att det finns likheter i de iakttagelser jag
gjort och i de tankar som finns i forskning rörande turnaround-situationer
och kriser i organisationer. Jag tänker då på hur "strategiska
överraskningar" (Kylen, 1981, 1989) hanteras från ett ledningsperspektiv.
Behovet av li'avlärande" accentueras i en krissituation när gamla
kognitiva strukturer behöver ersättas med nya tänkesätt. De etablerade
föreställningsramarna är stabila till sin natur och består av
grundläggande värderingar, trossatser, mm. Dominerande tänkesätt
utvecklas och kännetecknas inte sällan av trögheter vilka problematiserar
omställningsförmågan (Starbuck et al, 1978; Hedberg, 1981; Nystrom &
Starbuck, 1984; m fl).

Weick (1988, 1996) har här visat att organisationers bristande
omställningsförmåga vid omedelbara hot inte sällan kan förklaras av att
människor fortsätter att agera så länge de inte ser någon anledning till
eller skäl för förändring. Behovet av identitet och känslan av att man är
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"någonstans" tar överhanden (1996, s 305). På liknande sätt kan
individer och organisationer invaggas i en falsk trygghet där allt förefaller
vara säkert men ändå inte är det. I en pressad situation tenderar
människor att behålla det invanda och familjära eftersom alternativet
skapar otrygghet. Till följd av att det stora flertalet av organisationens
aktörer lever i denna skenbara "trygghet" så kommer förändring och
nödvändig anpassning att misslyckas enligt Weick (ibid, s 307).

Eftersom människor inte vill kännas vid förändringar i organisationer
uppstår myter och önsketänkande vilka håller uppe entusiasmen
Gönsson & Lundin, 1977). Outtalade föreställningar om för verksamheten
centrala frågor och problemområden riskerar att bli något som tillhör det
"för-givet-tagna" Q"ansson, 1992). Företagsledningar måste i stället
initiera speciella insatser för att skapa och lösgöra energi (Nadler &
Tushman, 1989). Detta inbegriper inte sällan aktiviteter och
kommunikation för att övertyga om det prekära läget och om känslan av
tidsnöd (ibid, s 199). Detta resonemang bygger således på iden om att
omorienteringar i organisationer måste föregås aven kris som
underlättar förändringsprocessen. Fokus för dessa turnaround-strategier
(Hofer, 1980) ligger på att utmana tryggheten i det gamla respektive
framställa attraktiviteten i det nya (Krona & Skärvad, 1994, s 141).
Samtidigt kan naturligtvis inte behovet av förtroende nog understrykas
vid krishantering i organisationer (Mishra, 1996; Webb, 1996).

En kompletterande syn på kris och betydelsen av språket i dylika
situationer ges av Sjöstrand (1978). Författaren (ibid, s 9) reser frågan om
språkbilden i organisationer måhända förändras vid ett kristillstånd.
Finns det ett mer eller mindre fruktbart "döljande maktspråk" för att en
organisation ska kunna ta sig igenom och ur en kris? Att chefer som
Sjöstrand (ibid) antyder skulle ha ett harmoniperspektiv där vissa ord 
såsom samarbete, gemensamt problemlösande mm - betraktas som
lämpliga i ett "kristillstånd" känns igen i min studie. Jag har pekat på att
de studerade cheferna använde en viss vokabulär där det fanns retoriska
inslag. På motsvarande sätt menar Sjöstrand (ibid) att organisationer
undviker vissa ord i krissituationer. Det kan i dessa fall röra sig om ord
som antyder / skapar handlingsförlamning, om ord som skapar
osäkerhet, om ord som bryter solidaritet med flera. Ett perspektiv där
organisationer ses som "språkspel" (Sjöstrand, ibid) ligger väl i linje med
resultaten i det föreliggandet arbetet och måhända finns det ett "vakuum
språk" som till både innehåll och funktion påminner om eller ligger nära
ett "krisspråk".
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8.4 Förslag till fortsatt forskning

Här vill jag återknyta till min tidgare diskussion om de konsekvenser
mina avgränsningar innebar för studiens räckvidd och därmed för den
utvecklade begreppsapparatens relevans och giltighet utöver de två
studerade organisationerna. Avsnittet nedan kan även betraktas som en
del av den personliga inlärningsprocess som präglar avhandlings
arbeten. Under resans gång görs erfarenheter av både metodologisk och
teoretisk karaktär. Dessa erfarenheter kan i många fall tjäna som
utgångspunkt för vidare forskning. Nedan diskuteras några sådana
förslag.

8.4.1 Aktiebolagsstudie

Jag har på flera ställen i avhandlingen återkommit till det centrala
faktum att studien har sin empiriska hemvist inom den person
associativa grundformen för mänskligt samspel och utbyte (Sjöstrand,
1985, 1987, 1993b, 1997). Betydelsen av denna empiriska hemvist för
möjligheten att tillämpa resultaten diskuterades också ovan. Följaktligen
vore det därför av stort värde om en i grunden likartad studie kunde
göras inom några andra associationsformer. Här ligger det nära till
hands att rekommendera den kapitalassociativa då den i några
betydelsefulla avseenden -såsom konstitutionellt uppdrag och
exekutivets mandat - skiljer sig från den personassociativa
samverkansformen.

Mot bakgrund av detta föreslår jag studier av händelseförlopp i
kapitalassociativa organisationer vars omgivning karaktäriseras av
extrema eller dramatiska strategiska förändringar. Fokus för dessa
studier ska i analogi med mitt arbete ligga på strategiska lednings- och
förändringsprocesser i allmänhet och på formerna för och innehållet i det
"strategiska samtalet" i synnerhet. Med ett nytt empiriskt fokus kan en
kompletterande studie troligen sprida nytt ljus över det föreliggande
arbetets problemställning. Dessutom borde eventuella institutionella
förklaringar kunna lyftas fram på ett mer explicit sätt.
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8.4.2 Studier utifrån ett medarbetar- och maktperspektiv

Då min studie haft ett utpräglat ledningsperspektiv och sålunda tonat
ned medarbetar / personalperspektivet så finns det goda skäl att tro att en
ny studie med detta empiriska fokus skulle kunna bredda förståelsen för
ledningsproblematiken under extrema strategiska förhållanden. Med en
sådan infallsvinkel skulle en ny studie kunna nyansera begreppet
"strategiskt samtal" och ge det en rikare innebörd utifrån ett medarbetar
perspektiv. Kanske skulle ett forskningsprojekt - med empiriskt fokus på
det kooperativa området - vilket mer systematiskt följde medlemssidan
under strategiska förändringsprocesser ktlnna bidra till förståelsen av
den komplexa ledningslogik som utmärker den personassociativa
organisationsformen till följd aven sammansatt intressent- och målbild.

Med motsvarande argumentering skulle nya studier med en ansats mer
orienterad mot maktaspekter på strategiska förändringar öka kunskapen
om problematiken att leda företag i strategiska vakuum. Att strategiska
förändringsprocesser i organisationer inbegriper en politisk dimension
med ingredienser av makt är väl känt. Att förstå de kontexter i vilka dessa
maktaspekter framträder är en central kunskapskälla inom området
strategisk förändring (Pettigrew, 1973, 1977, 1985, 1987, 1990). Ett
politiskt perspektiv har även visat sig vara fruktbart vid analys av
strategiska förändringsprocesser inom den kooperativa
associationsformen (Normark, 1990, 1994). Detta stöder min tanke om
behovet av fördjupad kunskap om de politiska krafter som med all
sannolikhet verkar i det strategiska vakuumet.

Jag har tidigare nämnt språkets betydelse och inte minst dess roll som
socialt meningsskapande. Att vårt språk och våra diskurser påverkar vårt
tänkande och därför avspeglas i våra handlingar är något som Daudi
(1984) lyft fram. Han menar att vårt sätt att tala om saker avspeglar hur vi
närmare ser på omgivningen och verkligheten. Med andra ord rymmer
språket en viktig källa till hur vi väljer att agera i en situation enligt Daudi
(ibid). Detta har också implikationer för hur makten och inflytandet
organiseras i ett företag. Inte minst gäller detta vid förändringsprocesser
där de centrala aktörernas förhållningssätt till maktbegreppet
aktualiseras. Här finns sålunda ytterligare ett område inom makt
perspektivet på strategisk förändring där fortsatt forskning är motiverad.
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8.4.3 Retorik och karisma

Två områden som jag personligen fann av speciellt intresse i min analys
rörde de frågeställningar som dels berörde retoriska aspekter på
argumentationen för den nya strategiska inriktningen, dels de
karismatiska kvaliteter som ansågs känneteckna de två studerade
VDarnas sätt att leda verksamheten. Jag försökte i de aktuella
analysavsnitten (7.4.8 och 7.4.6) göra tydligt att min diskussion där var
av tentativ karaktär eftersom min empiriska underbyggnad inte kunde
anses tillräckligt omfattande. Genom att åtminstone väcka frågan om
dessa två analysområden hoppas jag ha väckt ett intresse för fortsatta och
framför allt mer fördjupade studier av personens betydelse som sådan i
strategiska förändringsprocesser och i ledningsarbete inom
organisationer. Jag tänker då inte enbart på företeelserna retorik och
karisma vid extrema strategiska situationer och vid hantering aven
vakuum-situation utan också på ett mer allmänt studium av dessa
begrepps betydelse vid ledning och organisering av verksamheter i en
mer allmän bemärkelse. Det gläder mig därför att det i Sverige pågår
forskning om retorikens betydelse för företagsledningsuppgiften. Här
förekommer det bland annat studier av ledarskapets retorik i strategiska
förändringsprocesser (Miillern & Stein, 1997).

8.5 Slutord

I detta kapitel har jag visat på huvuddragen i denna studies avsedda
vetenskapliga bidrag. Dess explorativa karaktär har inneburit att en inte
oväsentlig del av resultaten indikerar behov av fortsatt forskning. Den
empiriska identifieringen av ett strategiskt vakuum antyder en tämligen
mångfasetterad problembild. Mina resultat rörande sätt att hantera
vakuum-situationen utifrån ett ledningspersperktiv kan förhoppningsvis
tjäna som underlag för fortsatt kunskapssökande inom områdena
strategisk ledning och strategiska förändringar.

Framtiden kommer med all sannolikhet att inrymma fortsatt hög
förändringstakt på områden av central betydelse för affärsverksamhet
och det finns ingen anledning att tro att kraven på ledningarnas förmåga
att tolka och omsätta utmaningar i bärkraftiga affärsideer kommer att
minska. Tvärtom menar jag att förmåga att omorientera sin verksamhets
inriktning än mer kommer att utgöra ett honnörsord i framtidens
näringsliv. Detta har att göra med en ökad internationaliseirng och
globalisering av marknader, en teknikutveckling som drastiskt förändrar
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konkurrensförutsättningarna och en fortsatt utveckling och förändring av
såväl den geografiska som den politiska kartan.

Förmågan att med framgång driva och utveckla organiserade
verksamheter kommer allljämt att ytterst vila på förmågan och viljan att
förändra och inget tyder på att avhandlingens inledningsord - i form av
den svenske ämbetsmannen Johan August Gripenstedts devis om att
nFörvandling är livets villkor"- inte skulle vara lika aktuella idag som då
han en gång formulerade dem år 1834. Devisen har en räckvidd i både tid
och rum och inte minst på det område som heter företagande och
företagsledning.
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SUMMARY IN ENGLISH

Managing a strategic vacuum - actors and processes

Very often, a strategy is regarded as a fundamental prerequisite for the
successful running of an organization. There are occasions, however,
when drastic and turbulent changes in the organizational environment
make it exceptionally hard to formulate a credible strategy. Globalization
of trade and new information technologies are examples of swift changes
which have had a profound and strong influence on the modern business
community.

How can an organization be managed in an abruptlyor rapidly changing
environment? The present study sets out from the established framework
in strategic management and organizational theory - as dominated by
processual, cognitive and interpretive aspects - and it tries to reflect some
of the key issues associated with management in an extreme strategic
situation. Two objectives of the study were formulated:

First, I deal with factual situations displaying conditions of extreme
strategic change and uncertainty. I do so by empirically describing a
sequence of events in two producer-cooperative organizations. My general
focus is on processes of strategic management and on processes of
change.. A closer and more narrow focus is on the forms for and contents
of what I call"strategic talks". Second, I develop a theory of strategic
management in general and a theory of management in situations of
fundamental strategic change.

A general research question is formulated as

What characterizes a situation ofextreme strategic uncertainty and
what characterizes management in such a situation?

Two more precise research questions are phrased as

How can conditions ofextreme strategic uncertainty be explained?

How can conditions ofextreme strategic uncertainty be successfully tackled
from a manageriaI point of view?
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Summary in English

An in-depth case study was carried out in two producer-cooperatives
within the Swedish slaughter and meat industry. The qualitative case
study had a historical focus where explanations of the change processes
were found in an institutionaI framework which dated back to the 1930s.
Interviews with keyactors in the organizations and analyses of
documents constituted the main empirical sources. Annual reports from
the organizations studied and official publications such as governmental
reports and bills were examined.

Empirically, the result shows that the two organizations were
experiencing an extremely turbulent environment where the very basis of
the strategic agenda was challenged. Sudden changes in the "political
market-place" meant that the institutionaI framework of regulations and
the barriers of trade etc in the food industry were questioned. The result of
the discussions and proposals about deregulating the food industry by
cutting subsidies, facilitating imports etc was crucial to the two
organizations. If such proposals were accepted by Parliament in the near
future, a precarious situation for the industry would arise due to their lack
of expericence of a deregulated market. What would be the main features
of this "new market" in terms of price-levels, competitors etc and what
wouId constitute the new competitive forces? Many hard questions were
raised and few actors - if any-had an answer.

The analysis shows that the two executive officers in the producer
cooperatives studied had vital roles in this situation of a "strategic
vacuum". The absence of a formulated and communicated strategy in the
organizations made the issue of trustworthiness essential. Without a weIl
founded "capital of trust" the two CEOs wouId not have been able to hold
their positions since their legitimacy was closely connected with trust.

By showing high visibility and by using different arenas for
communication, the two CEOs managed to retain their trust. Their
"strategic talks" had a form where the owners could meet and exchange
ideas. The language used was expressive and emotionaI and it often
related to the history of the organizations. All in all, these actions by the
CEGs reduced the uncertainty in the organizations. Through their
formulation of a vision - which is not a strategy but may have a simular
function - the CEOs managed to be regarded as proactive and as being in
command of the situation. The articulated vision was a vehicle for
maintaining spirit and confidence. The risk of losing momentum was
reduced and various stakeholders in the organizations obviously believed
that in spite of the prevailing critical situation there were still good
prospects for the future.
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Summary in English

Finally, the two eEGs were perceived by their environment as being
charismatic with marked personalities. This facilitated their chances to
survive the extraordinary period of true strategic uncertainty. In
conclusion, the outcome of this research project shows that the
environment of an organization sometimes tends to become so complex
and volatile that the formulation of a strategy is not possible. This study
puts forward the thesis that during a limited time period there seem to be
ways of successfully managing an organization despite the lack of an
explicit strategy.
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Nils-Erik Johansson, producenttjänstchef 900516, 900627
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Exempel på intervju-guide

1 Inledning

- presentation av undertecknad och forskningsprojektets syfte
- etikfrågor och konfidentialitet
- uppläggningen och tidsramarna för intervjun

2 Intervjupersonens bakgrund

- utbildning och bakgrund, tidigare arbete och förtroendeposter
- arbetsuppgifter idag
- kontaktnät internt och externt

3 Företaget Skanek - ett historiskt perspektiv

- beskrivning av Skanek då intervjupersonen började på företaget
- struktur
- arbetsförhållanden
- företagskultur, värderingar mm
- affärsmässiga sidan med marknad, strategi etc
- ledningens arbetsformer, roll och uppgifter
- ägandeformen, styrelse, medlemsorganisation, de kooperativa

aspekterna på verksamheterna
- beskrivning av Skanek idag med avseende på ovanstående

frågeområden

4 Beskrivningar av förändringar i omvärlden och inom Skanek

- marknaden, jordbrukspolitiken och detstatliga regleringssystemet
- den internationella utvecklingen
- lantbrukskooperationens och Slakteriförbundets roll
- Skaneks utveckling med avseende på tidigare strategiska
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- förändringsprocesser, väsentliga strukturförändringar,
samverkansformer etc

- vad gick bra och vad gick inte som förväntat?
- hur kan förändringsförloppen beskrivas i termer av innehåll och

process, vilka vara aktörerna och vad innebar förändringarna?, gjorda
erfarenheter av tidigare förändringsprocesser?

5 Den pågå ende forändringsprocessen - några nyckelområden

- varför förändringar just nu? behov av och argument för?
- status i dagsläget, vad pågår?
- vad har utfallit efter förväntan och vad har överraskat så här långt?
- vilka roller i förändringsprocessen intar VD, ledningsgrupp,

ordföranden och övriga styrelseledamöter, samt förtroendevalda i
distrikten?

- jämförelser i arbetssätt kring den nuvarande strategiska förändringen
med tidigare förändringsförslag

- mottagandet av förändringsförslaget ute i affärs- och medlems
organisationen, förankring och diskussioner

6. Frågor infor framtiden

- vad står på agendan just nu för dig, VD, styrelsen?
- framtidsscenarier för Skanek, den lantbrukskooperativa

slakteriorganisationen, svensk och internationell livsmedels- och
jordbrukspolitik
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Epilog

Branschutvecklingen efter datainsamlingen

I enlighet med det livsmedelspolitiska beslutet i juni 1990 sänktes
gränsskyddet med cirka 10 procent den första juli 1991 i samband med
att så kallade referenspriser infördes. Lagringsstöden slopades och
slaktdjursavgifterna, vilka tidigare togs ut för att finansiera överskotts
exporten, togs bort. Referenspriserna anpassades nedåt mot de
marknadspriser som förväntades bildas efter avregleringen. Övergången
till en avreglerad marknad var tänkt att ske under "socialt acceptabla
former" som det hette283• Olika åtgärder vidtogs därför under en
övergångsperiod på fem år för att underlätta anpassningen. Bland annat
förekom omställningsstöd och ett avtrappat inkomststöd för vissa
grödor. För att minska köttproduktionentillämpades ett tillfälligt system
för att kunna finansiera viss köttexport fram till och med halvårsskiftet
1994284• Det minskade prisstödet kompenserades delvis av att
producenterna fick ökade bidrag i form av direktstöd (djurbidrag,
arealbidrag). Genom särskilda utbildnings- och rådgivningsinsatser
förväntades jordbrukarnas omställning och marknadsorientering att
underlättas.

Den internationella utvecklingen efter 1990

På det internationella området kunde inte förhandlingsrundan inom
GATT avslutas som planerat i slutet av 1990. USA dreven linje där alla
jordbrukssubventioner skulle omvandlas till tullsatser och att dessa
skulle skäras ned under en tioårsperiod. Kraven innebar även
neddragningar inom exportstöd, internt stöd och gränsskydd. EG ansåg
att dessa förändringar var alltför långtgående och var därför beredda till
mindre och allmänna neddragningar. Som följd av dessa menings
motsättningar sprack förhandlingarna i december 1990 vid

283 Ds 1989:63, s 241

284 Detta tillfälliga exportbidrag uppgick till 200 miljoner kronor för budgetåret 1991 /92,
till 150 miljoner för 1992/93 och till 100 miljoner för 1993/94. Under 1993 beslutades även att
avsätta extra medel i form av exportbidrag till förädlade livsmedel.

356



Bilaga 3

ministermötet i Bryssel. Fortsatta förhandlingar blev resultatlösa och
ledde till ett nytt haveri i slutet av 1991, huvudsakligen beroende på att
USA uppfattade EGs jordbrukspolitik som alltför protektionistisk.
Sommaren 1992 återupptogs förhandlingarna vid G7-toppmötet i
Miinchen men i slutet av året varslade USA om handelskrig Inot en del
jordbruksprodukter från EG. Varslet drogs senare tillbaks tack vare det
genoITLbrott som skedde i jordbruksförhandlingarna i november 1992 då
USA och EG i Washington ingick det så kallade Blair House-avtalet285

vilket inbegrep minskade möjligheter för de europeiska staterna att ge
sina bönder exportsubventioner. Avtalet innebär ett åtagande att minska
jordbruksstödet med 21 procent över sex år.

Den nya Clinton-administrationen gav öppningar i förhandlingarna
och fick också en förlängning av förhandlingsmandatet av kongressen
fram till 15 december 1993. Trots uppmärksammade beslut om
amerikanska strafftullar mot stålimporten gjordes vissa genombrott i
förhandlingarna under våren och sommaren 1993. Vid G7-toppmötet i
Tokyo i juli nåddes en överenskommelse om att inom GATT verka för att
helt avskaffa tullarna på bland annat stål och läkemedel. Knäckfrågan
om jordbruksprodukterna drogs ut i det längsta under slutförhandling
arna där främst den franska lantbruksopinionen reste krav på en
omförhandling av Blair House-avtalet. Emellertid nåddes en slutlig
uppgörelse den 15 december 1993 och efter sju års förhandlingar kunde
Uruguay-rundan avslutas.

GATT-avtalet innebär för jordbrukets vidkommande att subventioner
och exportstöd minskas under sex år samt att alla importhinder görs om
till tullar. Effekten blir främst att gränsskyddet ska minskas med i
genomsnitt 36 procent under sex år jämfört med den skyddsnivå som
gällde 1986-88. För Sverige ger detta varierande effekter eftersom
gränsskyddet redan i december 1993 låg under slutnivåerna i
uppgörelsen. Under 1994 undertecknades avtalet av medlemsländerna i
GATT. Det trädde i kraft den första juli 1995 och administreras nu
under den nya världshandelsorganisationen World Trade Organization
(WTO). Som en paraplyorganisation kan WTO sägas ha tagit över
GATTs institutionella funktion. Idag omfattar WTO mer än 120 länder
som tillsammans svarar för över 90 procent av världshandeln. Drygt 30
länder, däribland Kina och Ryssland, har ansökt om medlemskap i
WTO (Kleen, 1996).

285 Avtalet har fått sitt namn efter den byggnad (Blair House) i Washington D.C. - belägen
på andra sidan Pennsylvania Avenue från Vita Huset sett - som fungerar som den

amerikanske presidentens gästhus.
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Som framgick ovan bottnade svårigheterna med att få till stånd ett
GATT-avtal till stor del i meningsmotsättningar mellan EG och USA
beträffande jordbrukspolitiken. Här kom det i början av 1991 påbörjade
reformarbetet inom EG att spela en framträdande roll. Den så kallade
MacSharry-planen286 syftade till att bromsa upp de växande utgifterna
för jordbrukspolitiken och på sikt skapa jämvikt på marknaden. Detta
avsågs ske genom en minskning av prisstödet till förmån för direkt
inkomststöd. EGs ministerråd tog också MacSharry-planens huvud
linjer som utgångspunkt när man i maj 1992 fattade beslut om en reform
av den gemensamma jotdbrukspolitiken (Common Agriculturai Policy,
CAP).

Reformen kom att genomföras över en treårsperiod (1993-96) och
innebar framför allt att jordbruksstödet delvis omfördelades från
prisstöd till inkomststöd. De traditionella instrumenten i form av
gränsskydd, reglerade priser och exportbidrag finns kvar men deras
betydelse kom att minska. En viktig del var att stödpriserna på
spannmål sänktes kraftigt samtidigt som jordbrukarna kompenserades
genom ett arealbidrag. Lägre spannmålspriser leder till sänkta
produktionskostnader i animalieproduktionen vilket i sin tur medför
sänkta stödpriser för mjölk och nötkött. Som en konsekvens av reformen
sänktes därför nivåerna på gränsskydd och exportbidrag. EGs reform
kan sägas innebära att man i stor utsträckning försökte minska
produktionen genom regleringar. Detta kan jämföras med den svenska
produktionsanpassningen vilken i huvudsak skedde via marknaden
enligt det livsmedelspolitiska beslutet från 1990. En annan skillnad var
att EGs nya stöd är permanenta nledan stöden i det svenska beslutet var
av temporär karaktär och därmed endast gällde under en
övergångsperiod.

EFTA-länderna och de tolv medlemsländerna i EG inledde i juni 1990
formella förhandlingar om ett närmare och fastare strukturerat
samarbete i ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). Ett avtal
om ett sådant samarbete träffades under våren 1992 och gav Sverige
tillträde till stora delar av den inre marknaden i Europa287• Jordbruket
och handeln ingick dock inte. Däremot fanns ett bilateralt jordbruksavtal
som Sverige slutit med EG inom EES-avtalets ram vilket öppnade vissa
exportmöjligheter genom de ömsesidiga kvoter som parterna gav
varandra. Således gavs det utrymme för vissa tull- och avgiftsfria
kvantiteter av jordbruksprodukter till EG medan EG fick exportera

286 Efter EGs dåvarande jordbrukskommissarie Ray MacSharry.

287 Avtalet omfattar de "fyra friheterna", dvs fria rörelser över nati<;lnsgränserna för varor,

tjänster, kapital och människor.
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motsvarande kvantitet tullfritt till Sverige. Exempelvis omfattade de
årliga kvoterna 4.000 ton nötkött för vardera parten. En viktig del i
avtalet var utvecklingsklausulen vilken gav möjlighet att utöka
förmånerna om parterna var överens. EES-avtalet avsågs ursprungligen
träda i kraft den 1 januari 1993 men förändringar vad gäller de
deltagande länderna på EFTA-sidan288 gjorde det nödvändigt med en
omförhandling vilket försenade ikraftträdandet. Efter ratificering i
samtliga EG-Iänders parlament och godkännande av EGs ministerråd
trädde EES-avtalet i kraft den första januari 1994.

Sverige lämnade i juli 1991 in sin ansökan om medlemsskap i den
europeiska gemenskapen. Ett framtida medlemskap skulle innebära att
EGs jordbrukspolitik också skulle komma att bli Sveriges. Detta framgick
också av EG-kommissionens så kallade "avis" från sommaren 1992
vilken hade att yttra sig över Sveriges ansökan om medlemskap. Från
svenskt håll komplicerades bilden av att det jordbrukspolitiska beslutet
från 1990 fjärmade Sveriges jordbrukspolitik från EGs289. Under de
medlemskapsförhandlingar som fördes mellan Sverige ·och EG under
1993 kom därför jordbruket att utgöra ett av de viktigare områdena. Det
som främst diskuterades rörde olika övergångsregler för det svenska
jordbruket så att omställningen kunde ske successivt samt det faktum att
Sverige ville behålla vissa bestämmelser och krav inom djurskydds
området, Norrlandsstödet mm. Den 1 mars 1994 nåddes en
förhandlingsuppgörelse med EU290 vilken även inkluderade jordbruket.
De tolv EU-Iändernas parlament hade sedan att ta ställning till denna
uppgörelse inför ett eventuellt svenskt medlemskap i unionen. Efter att
samtliga EV-länders parlament ratificerat uppgörelsen och efter att
folkomröstningen i november samma år uttalat en majoritet för ett
medlemskap blev Sverige EV-medlem från och med första januari 1995.

Som medlem deltog Sverige från början i EDs jordbrukspolitik vilket
innebär en återgång till ett reglerat jordbruk. Hälften av EDs budget går

288 En schweizisk folkomröstning med negativt utfall ledde till att landet ställde sig utanför
EES. Detta kom även att gälla Lichtenstein som har en mycket nära ekonomisk gemenskap
med Schweiz.

289 Detta har bland annat belysts av den särskilda omställningskommission som regeringen
tillsatte i november 1991. Se denna kommissions delbetänkande (SOU 1992:87 och 1992:125)

samt dess slutbetänkande (SOU 1993:33).

290 Genom fördraget i Maastricht 1991 kom samarbetet mellan EG-Iänderna att utvidgas.

Detta gällde ett fastare utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete, ett närmare ekonomiskt
och valutasamarbete samt samarbete på det inrikespolitiska och rättsliga området. Då det
så kallade Maastricht-fördraget trädde i kraft i november 1993 bytte EG också namn till EU

- den Europeiska Unionen.
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till jordbruket291 och under 1995 fick Sverige nära 5 miljarder kronor i
direkta EV-stöd292. Merparten av detta belopp utgjordes av
arealersättning. Importen av livsmedel från EV har ökat starkt sedan
1995 och avräkningspriserna har också sjunkit kraftigt för flertalet
jordbruksprodukter, framför allt spannmål och kött. Denna trend
fortsatte under 1996 och för slakteribranschens vidkommande
motsvarade importen 15 procent av konsumtionen. De främsta
importländerna var för nötköttets del Irland och Tyskland, och
Damnark beträffande griskött.

Under 1996 och 1997 har EUs framtida jordbrukspolitik åter kommit i
fokus, inte minst mot bakgrund av att flera länder i det forna Östeuropa
har lämnat in ansökningar om medlemskap i unionen. En reformering
av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ingår därför som en
viktig hörnsten i den plan - Agenda 2000 - som EU-kommissionens
ordförande Jaques Santer presenterade i Europaparlamentet i juli 1997.
För svenskt vidkommande har en parlamentarisk kommitte om
reformering av EVs gemensamma jordbrukspolitik - den så kallade
KomiCAP-kommitten - arbetat sedan sommaren 1995. I sitt
betänkande293 från juni 1997 menar kommitten bland annat att
perspektivet måste vidgas för unionens jordbrukspolitik, från
producenterna till konsumenterna, samt att ett större hänsynstagande
måste tas till djur, miljö och landsbygdsutveckling. Kommitten hävdar
dessutom att jordbruksstödet inom EV kostar för mycket vilket påkallar
en reformering av CAP.

Slakteribranschens utveckling fram till 1997

Inom slakteribranschen ökade konkurrensen från utlandet till följd av
det sänkta gränsskyddet vid halvårsskiftet 1991. Importen av nöt- och
fläskkött steg kraftigt vilket påtvingade ett fortsatt strukturarbete i hela
landet. Genom rationaliseringar och nedläggningar av anläggningar
avsåg de kooperativa slakteriföreningarna att skapa en kostnadseffektiv
verks~mhet inom såväl slakt- som förädlingsled. Under våren 1992
beslutade Jönköpings Läns Slakteriförening (JLS) att fusionera med
Skanek medan Scan KLS avstod från sina fusionsplaner med samma
förening. Efter flera turer beslutade Norrlands Slakteriförening samma

291 För 1996 uppgick jordbrukets kostnader inom ED till omkring 40 miljarder ECU, dvs cirka
350 miljarder kronor ("Internationella Perspektiv" 1996).

292 Att jämföra med Sveriges totala avgift till ED som under 1995 uppgick till cirka 11
miljarder kronor ("Ett år med EU", Näringslivets ED-fakta).

293 SOD 1997:102
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år att köpa Nedre Norrlands Producentförenings (NNP) slakt
verksamhet och på så sätt skapa Sean Norrland. I båda dessa nu
refererade strukturförändringar spelade även Slakteriförbundet en viss
roll i processen.

Under hösten 1992 togs även fusionsdiskussioner upp mellan Sean Väst
och Farmek. Dessa resulterade i ett fusionsförslag vilket godkändes av
respektive förenings stämma under våren 1993. Den nya föreningen,
med namnet Farmek, kom därmed att bli landets största med 35 procent
av slakten, 17 procent av styckningen och 18 procent av charkuteri
tillverkningen. Formellt sett startade föreningen - med det nya namnet
Scan Farmek - sin verksamhet vid årsskiftet 1993/94. Under 1993
gjordes slutligen en strukturaffär i Småland mellan Scan KLS och ett
privatslakteri i Hultsfred. Uppgörelsen innebar att Scan KLS blev
huvudägare till CCM Slakt AB och att en samordning av slakten kunde
ske via det gemensamt bildade bolaget Smålandsslakt. Inom Slakteri
förbundet samlades under året flertalet av koncernens affärsdrivande
företagen i Slakteriförbundet Invest (tidigare Scan Invest). Affärsgruppen
är fokuserad på styckning och förädlingsverksamhet.

Under 1994 restes allt fler krav på att fusionera större delen av slakten i
Sverige. Tanken på att skapa ett slaktföretag och ett förädlingsbolag i
hela landet skulle inte betraktas som främmande utan mer ses som ett
naturligt steg i ambitionen att bli internationellt konkurrenskraftiga
enligt dessa förespråkare. Hela Scan-gruppen skulle därför mer
betraktas som en ekonomisk enhet. Vid 1994 års föreningsstämma i
Slakteriförbundet ventilerades dessa nya tongångar och inom
organisationen arbetades det på en utredning om den framtida
Scanstrukturen aven "strategigrupp" bestående av VD och
styrelseordförande från förbundet och från de olika slakteriföreningarna.
Arbetsgruppens förslag presenterades under hösten 1994 och
resulterade i ett beslut om bildandet av ett gemensamt marknads- och
förädlingsbolag för Skanek och Farmek där formellt sett även Scan KLS
kom att ingå som minoritetsägare via sitt aktieinnehav i Sean Syd.

Det nya bolaget med namnet Scan HB startade sin verksamhet i februari
1995. Det omfattade Skaneks och Farmeks förädlingsverksamhet 
styckning och tillverkning av chark och annan färdigmat - samt de
delar av Slakteriförbundet som hade marknadsuppgifter inklusive
exportverksamheten. På detta vis samlades köttförädlingen och hela
marknadsansvaret i södra och mellersta Sverige på ett ställe. Härmed
ingick även hela marknadsansvaret för den kontraktstyckning som
tidigare skett för Slakteriförbundet. På motvarande sätt försvann
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ansvaret för Scan-företagens samlade köttexport vilken dittills legat hos
Slakteriförbundet. Trots att en betydande del av Slakteriförbundets
verksamhet därmed övergått till föreningarna och Scan HB kvarstår det
faktum att förbundet alltjämnt är riksorganisationen i Scanböndernas
köttindustri. Uppgifterna koncentreras numera till näringspolitisk
bevakning av Scangruppens intressen nationellt och internationellt, viss
informationsverksamhet mm. Andra verksamheter och funktioner är
affärsstöd och utveckling av Scangruppens gemensamt ägda bolag
liksom ansvar för forskning och utveckling i djupuppfödningen
(producenttjänst) och i industrin via det helägda dotterbolaget
Köttforskningsinstitutet.

Vid utgången av 1996 hade Scangruppen294 - de bondeägda
slakteriföreningarna och Slakteriförbundet inklusive Slakteriförbundet
Invest - en marknadsandel på cirka 77 procent i slaktledet, drygt 30
procent av styckningen och slutligen omkring 30 procent av
charkuterivarutillverkningen inom landet. Scangritppen ägdes av de
fem affärsdrivande medlemmarna; Skanek, Scan KLS, Scan Fannek,
Scan Norrland och Norrmejerier/Scan Luleå. Dessa regionala
slakteriföreningar ägs i sin tur av nära 58.000 bönder. I gruppen finns 14
slakterier och 12 charkuterifabriker. Verksamheten omsätter totalt drygt
15 miljarder kronor med cirka 7.200 anställda. Organisatoriskt kan
Scangruppen beskrivas enligt figur 4.2 nedan.

Ägare Föreningar Föreningsägda företag

Agro Shipping An

AB Annerstedt Holding

Sean Avel HB

Scandinavian PO\lllry AB

Sv. Köuinfonnation AB

TreKök-Doggy AB

Generalrrigo S.pA

ABAProsciulti S.pA.

Slakteriförbundet
Invest

~ I Seanfood
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§ I Samfod.;:
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Kötlforsknings-
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og I
-o I..c Sean Farmek
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<Il ISean Norrland
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Figur 4.2 Scangruppens organisation 1996 (ur Slakteriförbundets
årsredovisning)

294 De följande uppgifterna är huvudsakligen tagna ur Slakteriförbundets årsredovisning för

1996.
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Den allt intensivare konkurrensen inom livsmedelsbranschen i
allmänhet och inom köttsektorn i synnerhet har inneburit en betydande
import till Sverige. Av den inhemska försäljningen under 1996 uppgick
importen av nötkött/kalvkött till 23 procent och för griskött 9 procent.
Motsvarande siffror för exporten från Sverige var 5 respektive 12 procent.
Importen av nötkött kom främst från Irland, Tyskland och Danmark
medan det importerade grisköttet härrörde från Danmark, Finland och
Tyskland. Sveriges främsta exportmarknader för nötkött var Finland,
Tyskland och Ryssland. För griskött var det Finland, Italien och
Frankrike295• Ett annat resultat av den tilltagande konkurrensen på
livsmedelsområdet är att konsumentprisutvecklingen de senaste 10 åren
varit blygsam för kött i jämförelse med övriga livsmedel. Skillnaden blir
än mer markant om jämförelsen sker med utvecklingen hos
konsumentprisindex296. Från 1990 har köttbranschen upplevt en för
många dramatisk sänkning av priserna där den så kallade BSE
debatten297 och uppmärksamheten kring "Galna Ko-sjukan" i början av
1996 orsakade en nedgång i nötköttspriset medan en omvänd reaktion
kunde observeras på marknaden för griskött.

295 Samtliga uppgifter kommer här från "Kött 96", sammanställd av Slakteriförbundet

296 Konsumentprisindex (KPI) ökade med 59,7 procent åren 1986-96. Motsvarande ökning var

för livsmedel 18,4 procent och för kött 8,1 procent. Vad gäller nötkött har i själva verket

priset sjunkit under den senaste tioårsperioden ("Kött 96", sammanställd av
Slakteriförbundet). I sammanhanget bör dock observeras att vissa prisförändringar härrör
från politiska beslut om förändringar av momssatsen för livsmedel.

297 Förkortningen BSE står för bovin spongiform encefalopati .
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Epilog

Utvecklingen inom det IJ'nya Skanek"

I slutet av 1990 inledde Skanek och Skånska Lantmännen ett samarbete
på rådgivningsområdet och bildade det gemensamägda företaget
Optima AB vilket kom att starta sin verksamhet i maj 1991. Även på
förädlingssidan togs beslut om strukturåtgärder i syfte att rationalisera
och koncentrera verksamheten. Styckningen koncentrerades till tre
platser (Kalmar, Kristianstad och Kävlinge) medan anläggningarna i
Halmstad och TorneIilla avvecklades.

Verksamhetsåret 1991 präglades av betydande strukturförändringar för
att anpassa slaktkapaciteten. Under mars månad lades slakteri
anläggningen ned i Halmstad medan avvecklingen i TorneIilla
genomfördes under sommaren. Förädlingssidan hade det fortsatt
problematiskt och trots ett aktieägartillskott uppvisade Scan Syd ett
negativt resultat, bland annat beroende på kraftigt minskade volymer
och pressade marginaler. Genom fusionen med KBS kom Scan Syd att
ägas till 63 procent av Skanek och därmed bli ett dotterbolag.

Vid föreningsstämman 1991 antogs vissa ändringar i medlems
organisationen. Dessa var resultatet av förslag från den arbetsgrupp
styrelsen tillsatte i juni 1990. Som följd av förändringarna indelades
Skaneks område i fem regioner medan distriktsgränserna däremot
bibehölls inom regionerna. Särskilda regionråd skapades som delvis tog
över uppgifterna från de tidigare distriktsråden. De förändrade
stadgarna antogs enhälligt och kom därför att gälla från och med 1992.

I linje med det långsiktiga struktur- och rationaliseringsarbetet upptogs
under året förhandlingar med JLS om ett utökat samarbete mellan
föreningarna. Sedan tidigare hade Skanek ett slaktsamarbete med JLS
och förhandlingarna utmynnade i ett fusionsförslag från de båda
styrelserna där samgåendedagen föreslogs till den första augusti 1992.
Vid anläggningen i Jönköping avvecklades förädlingen medan
styckningen kvarstod i Sävsjö.
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I årsredovisningen för 1991 poängterades att styrelsen såg som sin roll
att lägga ut en kompassriktning för Skaneks framtida utveckling. Man
lade under året fast ett handlingsprogram där målet var att åstadkomma
en kostnadseffektiv produktion med bästa lönsamhet. För att nå dit
behövdes ett omfattande rationaliseringsarbete och uppgiften att
formulera konkreta målsättningar var svår men utgjorde samtidigt en
utmaning.

Enligt VOn Sune Sigvardsson och styrelseordföranden Olle Andersson
kunde den turbulenta period branschen just då befann sig i indelas i tre
faser där marknadsbalans var det viktigaste målet i den första fasen efter
avregleringen. Här hade man varit framgångsrik då det inom landet
rådde balans mellan produktion och konsumtion. Målsättningen i den
andra fasen vilken skulle sträcka sig över 1992 blev att hejda
produktionsminskningen så att den svenska marknaden skulle kunna
bli försörjd. Här ingick också offensiva investeringar i marknadsföring av
de svenska köttprodukterna och att ytterligare pressa det höga
kostnadsläget. Detta kunde sedan ligga som bas inför den tredje fasen
när Sveriges EG-anslutning så småningom blev verklighet. Den
långsiktiga målsättningen var att produktionen skulle vara lönsam även
efter det att Sverige blivit medlem i EG298.

Den nya affärsiden avspeglade denna strategiska inriktning på hur
Skanek skulle nå långsiktig lönsamhet för de enskilda djuruppfödarna. I
sin roll att tillgodose behoven av kött och köttprodukter hos detaljhandel,
storhushåll och livsmedelsindustri utgjorde det främsta koru<urrens
medlet av leveranssäkerhet, produktkvalite samt starka varumärken.

Verksamhetsåret 1992 innebar främst att fusionen med JLS blev formellt
godkänd av de bägge föreningarnas stämmor och att samgåendet kunde
äga rum från och med den första augusti. Inom förädlingen avvecklades
Scan Syds anläggning i Kalmar och verksamheten koncentrerades till
Kristianstad och Kävlinge. En ny affärsorganisation inom Skanek
innebar att verksamheten delades upp i tre affärsområden; Nöt, Svin och
Förädling. Som konsekvens av de nya marknadsförhållandena ökade
andelen kontraktstecknad slakt i föreningen, dvs då leverans av slaktdjur
skedde enligt i förväg uppgjorda kontrakt med leverantörerna. Att ha
dessa långsiktiga affärsförbindelser med kontraktsleverantörerna var
något som föreningen premierade i syfte att utjämna variationer över
året, men också för att knyta leverantörerna närmare det gemensamma
utvecklingsarbetet inför framtiden.

298 Skaneks årsredovisning 1991, s 4-5

365



Bilaga 4

Skaneks stämma 1992 beslutade att godkänna valberedningens förslag
om att minska antalet styrelseledamöter från tio till nio och att
suppleanterna försvann. Dessutom lämnade både ordföranden Olle
Andersson och förste vice ordföranden Sverker Erlansson sina poster.
Till ny ordförande valdes den tidigare andre vice ordföranden Hans
Thuresson och till ny förste och andre vice ordförande utsågs Bengt
Håkansson respektive Alf Andersson.

Det fortsatta arbetet med rationaliseringar i Skaneks struktur och
produktion gav avsedda resultat i effektivitet även om avvecklings
kostnader för framför allt Scan Syd tyngde boksluten. I slutet av 1992
köptes också Scan KLS' aktier i Scan Syd så att aktieinnehavet kom att
uppgå till cirka 70 procent. Kostnadsjakten kan sammanfattas i en
reducering på cirka 25 procent i den totala kostnadsmassan för åren
1990-93. Här ingick en mycket stor minskning i personalstyrkan som
från 1990 hade reducerats med omkring en tredjedel för att uppgå till
cirka 1.800 vid ingången av 1994. Företagsledningen slog sig dock inte
till ro med dessa resultat utan satte upp nya målsättningar i
årsredovisningen inför 1994. Under 1993 hade för övrigt kontrakt
styckningen för Slakteriförbundet avvecklats efter att denna verksamhet
hade pågått i mer än ljugo år. I och med detta blev försäljningsbolaget
Andelskött Syd HB ett helägt dotterbolag till Skanek. Verksamheten
överfördes under 1994 till Skanek varefter bolaget avvecklades.

Rationaliseringarna fortsatte och i början av 1994 togs beslut om att
koncentrera verksamheten ytterligare genom att avveckla svinslakten i
Kävlinge och helt koncentrera denna till anläggningen i Kristianstad.
Nötslakten fanns som tidigare kvar i Kävlinge och Sävsjö. De stora
förändringarna ägade sedan rum inom förädlingen där det under hösten
1994 fattades beslut om bildandet av Scan HB; ett gemensamt marknads
och förädlingsbolag omfattande Scan Syd, Farmek AB samt de delar av
Slakteriförbundet som har marknadsuppgifter inklusive export
verksamheten299. Med Scan HB sattes förhoppningar om effektivitet i
hela verksamhetskedjan. Bildandet av Scan HB låg dessutom i linje med
det strategidokument i Skanek från 1990 i vilket det slogs fast att det låg i
djuruppfödarnas långsiktiga intresse att fortsatt äga och utveckla egna
industrier och egen marknadsapparapoo. Inom Skaneks geografiska
område kom Scan HB att ha produktionsplatser i Kristianstad och
Kävlinge.

299 Skaneks årsredovisning 1994, s 10

300 Skaneks årsredovisning 1994, s 4
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Bilaga 4

Som följd av EV-medlemskapet förändrades marknadsbilden för Skanek
och för övrig svensk livsmedelsindustri under 1995. Detta innebar
kraftigt ökad konkurrens inom köttsektom med sänkta priser och
marginaler. Avgifterna för import av styckade varor från EV-länder
upphörde samtidigt som de svenska exportbidragen ersattes med bidrag
från EV gällande export till tredje land. Året markerade också skifte på
VD-posten då Jan Persson tillträdde den första maj. Ett knappt år senare
- den första mars 1996 - får Skanek återigen en ny VD då Carl Gustaf
Kömell, tidigare VD för Skånebrännerier, tillträdde befattningen. Vid
utgången av 1996 hade Skanek nära 12.000 medlemmar, cirka 750
anställda och omsatte drygt 3,1 miljarder kronor. Till detta kom
förädlingsverksamheten i det med Scan Farmek samägda bolaget Scan
HB.
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