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1 FORSKNINGSFRÅGAN, SYFTE OCH DEFINITIONER

1.1 Forskningsfrågan

1.1.1 Hur medelstora företag i en komplex och föränderlig miljö får en

balanserad tillväxt

Det forskningsproblem som behandlas i denna bok är de förändringar ett

företag genomgår i ledningshänseende när det växer mot att bli ett

storföretag. Dessa förändringar avser företagets ägande, förändringar

i sättet att övervaka verksamheten, kompetensförändringar och föränd

ringar i engagemang. I första hand behandlas den del av föränd

ringsprocessen som inträffar när ett medelstort företag utvecklas mot

att bli ett storföretag. Medelstora företag är i en situation där de

ursprungliga principerna för ledningen av företaget börjar ifrå

gasättas.

I småföretag kan verksamheten ledas aven person. Denna person är of

tast företagets grundare och ägare. Grundaren bildade företaget för

att förverkliga en ide. När ett företeg växer, ställer den ökade stor

leken, och därav följande komplexiteten krav på förändringar i

företagsledningen. Allt fler externa och interna relationer leder till

behov av fler människor i ledningen. Fler arbetsoperationer medför ett

behov av intern specialisering och kompetensutveckling, formalisering

av arbetsprocesser och roller. Detta kräver tillskott av nya aktörer

med ny kompetens och nya finansiella resurser.
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När ett företag växer innebär det också att nya människor knyts till

chefsbefattningar och att administrativa hierarkier inrättas. Hierar-

kin har inte så många nivåer från början1. Topporganisationen

förändras och nya ledningsmetoder introduceras för att företagsled

ningen skall kunna behärska den ökade komplexiteten.

Småföretagare har olika levnads- och ledningsideal. Vissa önskar att

deras företag framgångsrikt skall expandera. Några småföretagare har

dessutom ledningskompetensen och engagemanget att driva en sådan till

växt. Andra önskar inte att deras företag skall växa och lyckas

begränsa verksamhetens omfattning eller finner att verksamheten växer

trots deras intentioner att så inte bör ske.

Nya ägare kan tillkomma under tillväxtprocessen. Skälen till det kan

vara flera. Företagens behov av nya id~er och ny kunskap för produkt

utveckling, administration och marknadssatsningar i kombination med

ett stort behov av ekonomiska tillskott för investeringar utgör anled

ningar till att nya ägare lockas till ett växande företag.

När nya ägare med nya ideal tillkommer ställs nya krav på hur företa

gen skall ledas. Vad detta mer konkret innebär för innehållet i

ledningsprocessen och formerna för ledningen av företagen behandlas i

de fortsatta kapitlen av detta arbete. Där avser jag att beskriva vad

ägarna och ledningen av företagen betyder för möjligheten till fram

gångsrik tillväxt (ett ledningsperspektiv, kap 1.4).

I ett medelstort, växande företag, startat aven privat grundare, mås

te strukturen i ledningsorganisationen och karaktären på innehållet i

företagsledningens åtgärder förändras från en direkt styrning av män

niskor och arbetsprocesser till en indirekt styrning. Grundaren

(företagsledaren, ägaren) till ett småföretag får komplettera och

överföra sin kunskap, sina initiativ och sin ledningsförmåga till en

anställd företagsledning. Grundaren får i samband med detta acceptera

1 Boman & Boter (1979) undersökte mindre och medelstora företag. De fann
att ju större företagen är, desto större procentuell andel tjänstemän fanns
i företagen. Företagen byråkratiseras i denna bemärkelse.
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att nya ideal för ledningen av företaget kan komma att göras gällande

för de anställda när de erhåller både ansvar och befogenhet att fatta

beslut om frågor som har med företagets ledning att göra. Att en sådan

fördelning av ledningsuppgifter kan bli framgångsrik är nödvändigt för

att ett företag skall kunna växa över en viss storlek och fortsatt

fungera effektivt, även om grundaren på något sätt avlägsnas från

företagsledningen. Människor har ju enligt gängse dödsbegrepp inte

evigt liv, vilket ett företag åtminstone rent teoretiskt kan ha.

"Tröskelföretag är de företag som växer i storlek och i produkt,
marknad och företagsledningskomplexitet med en snabbhet som bär
dem bortom den intuitiva ledningskapacitet som grundaren eller det
ursprungliga ledningsteamet har. De är i en transition mellan
informellt, entreprenöriellt ledarskap och strukturerat,
professionellt ledarskap. I detta tillstånd har dessa företag
distinkta krav på ledning som skiljer dem från små och stora
företag" (Clifford, 1973, 1977).

"People did not understand what their jobs were, what others' jobs
were, or what the relationships were between their jobs and the
jobs of others. Some people and departments felt they needed to do
everything themselves. Employees in some departments felt
'overloaded'. The company had a sales orientation rather than a
profit orientation. Employees spent a lot of time resolving short
term problems that resulted from the lack of long-range planning.
There were not enough good managers" (Flamholz, 1986).

Citaten ovan illustrerar det organisationsproblem som uppmärksammas i

denna bok och som ett medelstort företag har att bemästra. Citaten

illustrerar även att företagen befinner sig i ett läge där förändrade

situationsbetingelser ställer speciella krav på ledningsorganisationen

och ledningsprocessen. Vad som utmärker denna situation, hur ledning

sorganisationen och innehållet i ledningsprocessen kan utformas är

forskningsfrågor som behandlas i de följande kapitlen.

Delegering av ledningsfunktionen leder till problem i ledningen av

tillväxtföretag (Ramström, 1971, 1972). Dessa ledningsproblem avser

jag förklara med att förändrade krav ställs på ledningsformen och led

ningens innehåll i och med att företaget växer till en större storlek.

De medelstora företagen har en stor betydelse i det svenska näringsli

vet även om endast några få procent av alla nystartade företag växer
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till medelstora, och ännu färre blir storföretag. I undersökningen "De

bortglömda företagen" konstaterade statens industriverk (SIND, 1988:4)

att:

- räntabiliteten på eget kapital i medelstora företag är högre än
för industrin i sin helhet

- de företag som har mellan 150-250 anställda har den högsta av
kastningen, samt att

- de medelstora företag som är exportintensiva växer snabbt och
har en god avkastning på totalt kapital.

De medelstora företagen med mellan 50-499 anställda ger arbets

tillfällen för 44 procent av alla industrisysselsatta i Sverige 1986.

Företagen sysselsätter 339 318 personer. Totalt har antalet industri

sysselsatta minskat från 862 87 personer 1978 till 767 656 personer

1986 (11,0 procent). Den största minskningen noterar de minsta (2-49

anställda, 11,1 procent) och de största (mer än 500 anställda, 15,1

procent) företagen.

1.1.2 Det saknas en sammanhållen livscykelteori om medelstora företags

tillväxt i extremt osäker miljö

Karaktäristiskt för den livscykelteori som utvecklats hittills har

varit att den utgör en från organisationssociologisk teoribildning

avskild del. Någon sammanhängande teori om de ägar- och ledningsrnässi

ga förändringar som sker i medelstora företag i extremt osäker miljö

finns inte2• Den teoribildning som finns utgår från en marknads

situation som präglas av förhållandevis stabila förhållanden, där

företagen kan planera för framtiden med hänsyn till de förhållanden

som varit och med hänsyn till de resurs insatser som därför anses er

forderliga. Kontroll av människor och processer, samt planering för

framtiden är därför de förhanden varande paradigmen enligt vilken

företagsledningsprinciper utarbetas.

2 I kapitel åtta redovisas tidigare forskning inom livscykelteori.
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I en extremt osäker situation, där föränderlighet inte möjliggör pla

nering i vanlig bemärkelse, måste företagen i stället sätta sin tillit

till de medarbetare som finns i organisationen, varför planering i

stället blir en fråga om att skapa förhållanden där de snabba om

världsförändringarna tolkas på ett för företaget korrekt sätt av

företagets ägare och anställda. Existerande livscykelteori behandlar

inte denna situation, vilken blir alltmer vanlig för företag i vårt

land. Organisations teoretiska empiriska studier av företag i extremt

osäker miljö är överhuvudtaget ovanliga.

Med hjälp av ett situationssynsätt försöker jag i denna bok bidra till

en livscykel teori som beskriver ledningsförändringar vid tillväxt

i extremt osäker miljö.

I föreliggande arbete behandlas företagens ledningsrnässiga förändring

ar som ett organisations teoretiskt fenomen. Förloppet i

tillväxtprocessen förklaras av det sätt på vilket entreprenörer i

företagen tolkar företagens situation i olika faser av livscykeln. Jag

benämner en sådan process en institutionaliseringsprocess.

Institutionalisering är en tolkningsprocess hos entreprenörer i
företagsledningen. Den avser företaget när det växer till att bli
ett storföretag. Institutionaliseringprocessen kommuniceras mellan
entreprenörer och mellan företag. Processen innebär att sociala
relationer och handlingar blir etablerade delar av den externa
verkligheten. Institutionaliseringsprocessen startar vid företa
gets bildande och avslutas när företaget avvecklas eller
integreras med annan verksamhet.

Småföretag leds av ägaren, grundaren. Stora företag leds

institutionellt3 . Småföretagets ledningsform genomgår en förändring

när företaget växer mot ett storföretag. Denna förändring sker genom

3 Företaget betraktat som en institution innebär att organisationen
blivit en etablerad del av det samhälle företaget tillhör. Begreppet
som används i detta arbete skall inte förväxlas med den betydelse som i
samhällsdebatten ofta läggs i ordet. Institutionalisering syftar i
samhällsdebatten vanligen på att ägare typ aktiefonder, försäkringsföretag
och investmentföretag blir ägare till industriföretagen, dvs institutioner
vilka har till uppgift att förvalta aktier.
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en institutionaliseringsprocess. Institutionaliseringsprocessens för

lopp är mest kritisk under den fas av företagets livscykel då

företagets ledningsfunktion inte längre kompetensmässigt klarar en

fortsatt tillväxt. Som ett resultat aven framgångsrik institutionali

seringsprocess erhåller företaget oberoende, handlingsfrihet och

expansions förmåga.

Grundaren har stort inflytande på ett nystartat företags tillväxt och

ledning. Det är därför inte fruktbart att tala om företaget som en

självständig, fristående och etablerad helhet förrän efter det att en

institutionell ledning etablerats i företaget. En framgångsrik insti

tutionaliseringsprocess gör företaget oberoende av grundaren som

person, vilket dock inte är detsamma som att säga att grundaren av

lägsnas från företaget för att göra institutionaliseringsprocessen

möjlig.

Generationsskiftesproblem förekommer i mindre och medelstora företag

(Ramström, 1971). I institutionaliseringsprocessen säkras företaget

från generationsskiftesproblem, eftersom överlevnaden inte längre blir

beroende av grundaren. Tillväxt är en extern indikator på framgång i

institutionaliseringsprocessen, men inte en tillräcklig förutsättning

för att processen skall föreligga4 . Institutionaliseringsprocessen

ger dock effekten att en grund läggs för fortsatt tillväxt under lön

samhet.

I den företagsekonomiska litteraturen finns det dåliga kunskaper om

vilka ägar- och ledningsförändringar som leder till effektivitet i

ett tillväxtföretag. I stället har behovet av kapital och allmänt

företagsledningskunnande uppmärksammats. T ex i ett antal statliga

d··d · k5utre nIngar av statens In ustrIver .

4 Historiska framsteg är enligt Thompson (1971, 1967) ett vanligt sätt
att bedöma organisationer. Därför är tillväxt ett sätt att mäta ett företag
på den institutionella nivån (1971: 115, Hypotes 7.2).

5 "Småföretagande. Möjligheter och hinder", SIND PM 1987:2, "Mindre
företags ekonomiska utveckling", SIND 1985:6 och "Kreativ finansiering",
SOU 1983:59.
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Privata initiativ saknas inte heller för att lösa de mindre och medel

stora företagens problem med finansiering. "Venture-capital" bolag,

utvecklingsbolag och investmentbolag6 är institutioner för denna

verksamhet. Oftast är börsnoterade företag, tex försäkringsbolag de

största investerarna. Staten finns på den finansiella marknaden fram

förallt genom 4:e AP-fonden och Investeringsbanken (SIND 1987:2).

1.2 Den valda populationen

1.2.1 Informationsteknologibolagen och industrin

Urvalet består av medelstora informationsteknologibolag. Valet av

dessa företag som studieobjekt motiveras av de snabba förändringar 

av nya produkter och företag - som sker i denna bransch och som kan

förväntas skapa tillväxt i de enskilda företagen. Komplexiteten och

föränderligheten ställer särskilt stora krav på kompetensen i före

tagsledningarna. Urvalet motiveras även av den stora påverkan på

industrin som elektroniken kommit och kommer att spela i framtiden.

Genom elektroniken har administrations- och produktionsprocesserna,

produkter och tjänster förändrats och utvecklats. Nya produkter inom

elektronik och datateknik ger upphov till kvalitets- och produktivi

tetsförbättringa; inom skilda delar av samhället. I

Informationsteknologiindustrin utgör en delmängd av den totala infor

mationsindustrin i Sverige. Informationsindustrin definierades av USAs

handelsdepartement 1977. Till informationsindustrin räknas såväl in

dustriell produktion som tjänsteproduktion t ex tryckpressar,

tidningar, TV-program, annonser, utbildning, forskning och stora delar

av den offentliga förvaltningen (den del som är

6 "Venture-capital" bolagen erbjuder företagen ett tillskott av
ägarkapital i form aven minoritetsandel. Företagarna kan därför ha kvar
kontrollen över företaget. Ägandet är avsett att vara tidsbegränsat.
"Venture-capital" bolaget säljer av sin andel t ex när företaget är moget
för börsintroduktion. Utvecklings- och investmentbolag syftar oftast till
ett majoritetsinnehav och ett långsiktigt ägande i de företag de förvärvar,
till skillnad från "venture-capital" bolagen.
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informationsbearbetande). Definitionen skiljer mellan primär och se

kundär informationsindustri. Primär är den del som arbetar på en

konkurrensutsatt marknad. USAs arbetskraft beräknades 1980 till 50

procent arbeta inom informationsindustrin.

Nedan definieras urvalspopulationen.

Med informations teknologi bolag menas här en efter tillverkande
produkter utvald grupp bolag vilka har det gemensamt att de till
verkar varor vars huvudändamål är någon av funktionerna automatisk
möjlighet till datainsamling, dataregistrering, lagring och åt
komst, informationsbehandling, kommunikation och informa
tionspresentation. Gemensamt för produkterna är att de har ett
elektronikinnehåll.

Genom denna avgränsning utesluts den del av informationsteknologiin

dustrin som är tjänsteproducerande. Avgränsningen motiveras av att

tjänsteproducerande företag i ledningshänseende skiljer sig från före

tag som tillverkar produkter. Teknologin i företagen påverkar i hög

grad strukturer och processer (kap 2.2.4).

De studerade informations teknologi bolagen tillverkar produkter som gör

dem till pionjärer inom ett nytt teknologiområde. Mikrochipset är en

grundkomponent och den teknologiska utvecklingen snabb. Eftersom tek

nologin är ny och många av företagen i branschen nya, innebär det att

de teorier för före~agsledning som tillämpas också är nya och outveck

lade. Det starka beroende det svenska samhället har aven effektivt

fungerande informationsindustri gör sektorn till ett väsentligt område

för forskning (Svensk informationsteknologi, bilaga två, Forskning vid

universitet och högskolor, STU, UHÄ, ASF, 1984).

Svensk elektronikindustri kan beskrivas på följande sätt. Ericsson,

Teli och FFV svarar tillsammans för nästan hälften av elektronikin

dustriproduktionen i Sverige. De utlandsägda storföretagen rBM,

Siemens, Philips och rTT tillverkar ett fåtal produkter i storskalig

verksamhet för den europeiska marknaden. LKB, Gambro, Scanditronic och

delar av Pharmacia samarbetar med svensk högskoleforskning och till

verkar medicinsk utrustning med stort elektronikinnehåll. Ett ganska

stort antal företag/enheter inom större koncerner tillverkar elektro

nikbaserade produkter, robotar, mät-, styr- och reglerutrustningar ffi

m. ASEA är störst av dessa. Dessutom finns ca 200 fristående mindre
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och medelstora företag vilka framför allt tillverkar industriell

elektronik, diverse kontorsutrustningar, medicinsk elektronik och kom

ponenter. Dessa svarar för 8 procent av hela elektronikindustrin. Till

denna bild kan läggas ca 300 mindre ingenjörsfirmor7.

Informationsteknologiindustrin är den del av den svenska verkstadsin

dustrin som expanderat mest. Branschens produktionsvärde ökade 1978

1982 med ca 15 procent per år (10 procent för verkstadsindustrin i sin

helhet), 1980-1986 17 procent per år. T ex under 1983 var tillväxttak

ten 25 procent. Elektronikindustrin representerade 1978, 14,0 procent,

1983, 18,5 procent och 1986, 20 procent av den svenska verkstadsin

dustrins förädlingsvärde. Informationsteknologiindustrins produktion i

Sverige var 41 miljarder kronor 1986, varav elektronikprodukterna sva

rade för 30,7 miljarder (1980, 14,5). Det motsvarar 8 procent av hela

tillverkningsindustrins produktionsvärde 1986. Totalt sysselsätts i

Sverige 1986 ca 70.000 personer inom den tillverkande informationstek-

8nologiindustrin (53.000 personer med elektronikproduktion)

1.3 Syfte och definitioner

1.3.1 Syfte

Huvudsyftet med denna bok är att, ur ett ledningsperspektiv, försöka

besvara forskningsfrågan hur medelstora företag i en komplex och för

änderlig miljö får en balanserad tillväxt. En teoretiskt och empiriskt

grundad livscykelteori skall utvecklas för analys av förändringen i

företagens ägande och ledning.

Det gjorda urvalet informations teknologi bolag får representera en po

pulation högteknologiska företag i komplex och föränderlig yttre

7 Svensk informationsteknologi - utgångsläge och underlag för ett svenskt
informationsteknologiprogram, ASF, STU, UHÄ, 1984.

85GB, industristatistiken, Data Sverige, SGB 1988; SGB
Elektronikindustrin i Sverige, varuproduktion 1975-1986, utrikeshandel
1975-1987, Örebro, 1988.
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miljö. Beskrivningen avser företagens utveckling från deras bildande

till dess att de är medelstora (några företag har haft en tillväxt

efter det att urvalet gjorts som gör att de klassificeras som stor

företag. Detta påverkar dock inte representativiteten).

I en livscykel teori beskrivs och analyseras vad som, i olika faser av

företagens utveckling, utmärker företagens ägande och topporganisa

tion. Vidare analyseras hur ägande och ledning påverkar företagens

förmåga till tillväxt. Följande delsyften kan formuleras:

- att göra jämförelser mellan företag i samma storlek och med sam
ma teknologi och att därvid beskriva företagens ledning i olika
faser av företagens livscykel

- att söka samband i företagens ledningsprocesser i olika faser av
deras livscykel och med olika ägarformer, samt

- att utforma en typologi för ägande av medelstora företag.

1.3.2 Definitioner

Nedanstående definitioner är ett försök att kortfattat beskriva några

av de viktigaste begreppen som används i studien.

Medelstort företag

Med ett medelstort företag menas här ett bolag med mellan 50 och

499 anställda 9

9 Att mäta ett företags storlek kan göras på flera sätt, t ex
investeringsvolym, förädlingsvärde, antal anställda eller
försäljningsomsättning. En diskussion om alternativa mått på
företagsstorlek finns i Andersson, 1978 och i Byström, Johannisson och
Lindström, 1971. De vanligaste måtten är omsättning och antal anställda.
Andersson, 1978 anger följande storleksindelning som den mest använda,
mindre företag mindre än 50 anställda, medelstora företag 50-499 anställda
och stora företag mer än 500 anställda. BosweIl, 1972; EG-kommissionen,
1976; Hellström & Stenberg, 1972; Johansson & Sillen, 1969;
Koncentrationsutredningen, SOU 1968:5; Företag och samhälle, SOU 1970:41
har använt dessa gränsvärden. SCB (Centrala Företags- och
Arbetsställeregistret) klassificerar företag med 50-199 anställda som
medelstora. SCB sätter gränsen för storföretag i Sverige till 200
anställda. SIND (1988:4) har valt att benämna företag med 100-499 anställda
medelstora. Med storföretag menar SIND företag med mer än 500 anställda.

(Fotnoter fortsätter på nästa sida)
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Informationsteknologibolag

Med informations teknologi bolag menas här en efter tillverkande
produkter utvald grupp bolag vilka har det gemensamt att de till
verkar varor vars huvudändamål är någon av funktionerna automatisk
möjlighet till datainsamling, dataregistrering, lagring och åt
komst, informationsbehandling, kommunikation och
informationspresentation. Gemensamt för produkterna är att de har
ett elektronikinnehåll.

Institutionaliseringsprocess/institutionalisering

Institutionalisering är en tolkningsprocess hos entreprenörer i
företagsledningen. Den avser företaget när det växer till att bli
ett storföretag. Institutionaliseringprocessen kommuniceras mellan
entreprenörer och mellan företag. Processen innebär att sociala
relationer och handlingar blir etablerade delar av den "externa
verkligheten". Institutionaliseringsprocessen startar vid företa
gets bildande och avslutas när företaget avvecklas eller
integreras med annan verksamhet.

Grundare

Med företagets grundare menas den eller de personer, som tagit
initiativ till och bildat bolaget i dess nuvarande form.

Entreprenör/institutionell entreprenör

Entreprenörer benämns bl a de människor som upptäcker nya affärs

möjligheter och startar företag10 . Begrepp~t entreprenör kan inte
reserveras enbart för småföretagare. För mig har begreppet en vi
dare betydelse. Det som förenar småföretagets och stora företags
entreprenörer är en strävan mot och utveckling av särpräglad kom
petens i företaget. Med denna syn på entreprenörer och
entreprenörskap är en småföretagare entreprenör så länge denne
lyckas skapa nya sociala mönster och tekniska lösningar. Entrepre
nörskap kan vara kopplat till ägande, men detta är inte en
nödvändig förutsättning. För att poängtera den vidare betydelsen
av begreppet använder jag i texten ofta ett prefix till entrepre
nörsbegreppet. Entreprenörer i ett organisatoriskt kontext benämns

do. • • Il 00 11a lnstltutlone a entreprenorer

(Fortsättning på fotnoter från föregående sida)

Gränserna är i och för sig godtyckliga, och varierar i internationell
statistik. Jag har valt de gränser som internationellt är mest vanliga.

10 En sådan begränsad definition av begreppet entreprenör görs av t ex
Hornaday & Aboud, 1971 och Pickle, 1964. I denna betydelse av entreprenör
använder jag ordet grundare.

11 Föreställningen att människor med speciella egenskaper, i ett
organisatoriskt sammanhang, kan betecknas som entreprenörer delas av ett

(Fotnoter fortsätter på nästa sida)
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Ledningsteam

Ledningsteam utgör bolagets institutionella entreprenörer samman
taget". Ett ledningsteam kan t ex bestå av bolagets grundare,
ägare, styrelsens ordförande, verkställande direktör och någon

11 0 f·· h·· h f 12e er nagra av oretagets ogsta c e er .

Institutionellt ledarskap

Institutionellt ledarskap utövas när ett företag vuxit till en
storlek där lednings teamets samfällda ledningskompetens är avgör
ande för framgång, inte endast grundarens kompetens och
engagemang.

Situationsfaktorer

Ett situationssynsätt innebär att en aktörs handlingar betraktas i
skenet aven internt och externt definierad situation. De faktorer
som påverkar och påverkas av aktörer benämns situationsfaktorer. I
olika situationer kommer olika faktorer att påverka handlandet,
liksom att aktörer påverkar situationsfaktorerna interaktivt.

Ägarform

Ägarform utgör en beskrivning av på vilket sätt bolaget huvudsak
ligast ägs. Jag har därvid valt gränsen minst 90 procent ägande
för att karaktärisera en genuin ägarform. Ägarformen blandat ägan
de består av bolag med två eller flera ägartyper vilka inte
klassificeras till någon av de övriga ägarformerna. Kravet på
minst 90 procent för en ägarkategori har då inte fått gälla för
denna kategori.

- grundarägda bolag (G - bolag)

(Fortsättning på fotnoter från föregående sida)

flertal forskare (Knight, 1921; Schumpeter, 1934; Evans, 1949; McClelland,
1961; Ronstadt, 1982; Schollhammer, 1982; Shils, 1982; Vesper, 1980).
Eisenstadt (1968: 413) definierade "institutionaI entrepreneurs" som ett
sammanfattande namn på entreprenörer vilka kan artikulera nya mål, bilda
nya organisationer och mobilisera de nödvändiga resurserna för en
kontinuerlig funktion. Utvecklingen av nya slags politiska, ekonomiska
organisationer eller företag är i högsta grad beroende av förekomsten av
institutionella entreprenörer.

12 Jämför Normanns (1975) definition av kärngrupp som avspeglar ett stabilt
värdesystem av dominerande ideer. "Inom ett företag är de dominerande
ideerna anpassade till situationens krav och är även väl konkretiserade i
företagets struktur. De dominerande ideerna har av olika anledningar mer
inflytande än de andra delarna av företagets idesystem, och har stöd av
företagets maktstruktur. Dessa dominerande ideer tycks i varje företag
avspeglas i en liten grupp av aktörer, vilka utmärks av att de reellt och
vanligen - dock inte alltid - också formellt har de högsta maktpositionerna
i företaget".
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Ett grundarägt bolag startades aven eller flera personer, vilka
fortfarande eller vilkas släktingar, äger minst 90 procent av ak
tierna och aktivt leder bolaget.

- företagsledningsägda bolag (F - bolag)

I ett företagsledningsägt bolag äger en eller flera personer i
bolagets ledning tillsammans minst 90 procent. Den eller dessa
personer skall inte vara grundare eller släkt med grundarna.

- koncerndotterbolag (K - bolag)

Som koncerndotterbolag räknas här bolag som till minst 90 procent
.. k · b l 13ags av annat a tIe o ag .

- bolag med externt privat ägande (P - bolag)

Med externt privat ägande menas att ett bolag ägs till minst 90
procent aven privat ägare eller ägarfamilj som inte aktivt ingår
i bolagets operativa ledning.

- bolag med blandat ägande (B - bolag)

Med blandat ägande menas att bolaget inte har någon enstaka ägare
eller ägarfamilj vilka tillsammans äger minst 90 procent.

- institutionellt ägda bolag (I - bolag)

Institutionellt ägda bolag ägs till minst 90 procent av institu
tioner t ex försäkringsbolag eller stiftelser.

- samägda bolag (5 - bolag)

Samägda bolag ägs till minst 90 procent av företagets anställda
gemensamt .

13 1975 års aktiebolagslag definierar ett koncerndotterbolag som ett
aktiebolag vars aktiers rösträtt till mer än hälften ägs av ett annat
aktiebolag. Moderbolag och dotterbolag utgör tillsammaps en koncern.
Dotterbolagsförhållande föreligger också utan röstmajoritet när, på grund
av aktie-, andelsinnehav eller avtal ett aktiebolag har ett ensamt
bestämmande inflytande över en juridisk person och en betydande andel i
resultatet av dess verksamhet. I den använda definitionen i detta arbete
har i stället valts ett till mer än 90 procent ägt dotterbolag för att
kunna renodla det inflytande som den dominerande ägaren har.
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1.4 Det valda perspektivet

1.4.1 Ett ledningsperspektiv och ett situationssynsätt

Institutionaliseringsprocess~n

Entreprenörers tolkning av situationen

Ledningsteam

Ägare
VD
Övriga företagsledningen

Lfdningsprocessen

~dningsidea1

Overvakning
Kompetens
Engagemang

Figur 1:1 Ett ledningsperspektiv på institutionaliseringsprocessen

De medelstora informationsteknologibolagens situation med tillväxt,

föränderlig teknik och komplexa marknadsförhållanden ger osäkerhet och

ställer extra höga krav på ägare och övriga aktörer i bolagsledningen

och på ledningens karaktär i övrigt (figur 1:1). Entreprenörerna i

bolagsledningen utgör ledningsteamet.

Befintlig kompetens i lednings teamet kan kompletteras med nya entre

prenörer vid företagets tillväxt. De tillför nya ledningsideal som

kommer att påverka företagets livscykel. Jag beskriver detta som en

viljestyrd process där interaktionen i lednings teamet mellan olika

institutionella entreprenörer med olika kompetenser kommer att påverka

handlande och engagemang. Begreppet ledningsteam överensstämmer i det

ta hänseende ungefär med begreppet inflytandegrupp ("sway group",

Stymne, 1970). Drivkraften i ledningsprocessen är entreprenörers led

ningsideal, övervakning, kompetens och engagemang.

Institutionaliseringsprocessen bestäms i sin tur av hur entreprenörer



INLEDNING/1S

tolkar den aktuella situationen14 •

När stabilitet och säkerhet föreligger i institutionella entreprenö

rers handlingssituation kan rutiner och regler utformas för att möta

de problem som föreligger. Varje rutin eller regel som införs i ett

företag utgör ett erbjudande till lösning av problem för beslutsfatta

re. I extremt osäker miljö är alla händelser unika och oförutsebara

och företagen måste med hjälp av aktiv företagsledning hitta på nya

vägar för att klara av att hantera förändringar. I en föränderlig mil

jö är det svårt eller omöjligt att a jourhålla alla rutiner och

regler, varför dessa snabbt blir föråldrade och olämpliga för nya

problem som skall lösas. Ledningsprocessens utformning blir viktig som

ett sätt att öka de anställdas förmåga till ett självständigt handlan

de.

1.4.2 Det valda synsättet i belysning av alternativa synsätt inom

organisations teorin

All teoribildning inom organisations teori utgår inte från att entrep

renörer (aktörer) kan påverka strukturen hos en organisation med hjälp

av ledningsprocessen. All teoribildning utgår inte heller från en in

teraktiv rationalitet i de handlingar som människor utför.

Utgångspunkten att handlingar i första hand beror av den situation

aktörer möter och de relationer som därvid uppstår har sitt ursprung i

nätverksteori. Teorin är sociologisk till sin karaktär och bygger på

Homans (1950) teori om sociala element, aktiviteter, interaktion och

känslor. Denna teoribildning kan jämföras med den s kbalansteorin,

vilken är i huvudsak psykologisk (kognitiv) och förklarar handlingar

med utgångspunkt från vad som händer i människors huvuden (Feld,

1981).

14 Dominerande koalitioner är en sammanfattande benämning på den grupp av
aktörer som får ett avgörande inflytande på grund av deras förmåga att
hantera faktorer i företagets teknologi och miljö som är orsak till
osäkerhet. (Crozier, 1964; Thompson, 1967). Begreppet dominerande koalition
överenstämmer inte med vad som i den utvecklade föreställningsramen i
kapitel tre framställs som viktigt i tillväxtföretagets ledningsteam.
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Det valda synsättet skiljer sig t ex från den situationsteori som an

vänts av t ex Pugh (1963, 1968, 1969), Hickson (1969) och Lawrence &

Lorsch (1967) vilka analyserade omgivningens påverkan på organisa

tionsstrukturen ("contingency-theory"). Dessa teorier bortsåg från

aktörernas perception och förutsatte i stället en direkt inverkan från

yttre situationsfaktorer. Därvid gjordes implicit antagandet att det

finns några en gång för alltid givna organisationsstrukturer som är

effektiva givet vissa yttre situationsfaktorer. För Pugh och Hickson

var de strukturpåverkande variablerna ursprung, historia, storlek och

teknik, för Lawrence och Lorsch omgivningens föränderlighet och hete

rogenitet.

Det valda synsättet skiljer sig även från en populationsekologisk an

sats. Den populationsekologiska ansatsen (Haanan & Freeman, 1977,

1984; McKelvey, 1982; Carroll and Delacroix, 1982) har som utgångs

punkt att organisationsformen hos ett företag i sig besitter en sådan

tröghet att den inte kortsiktigt förändras på ett radikalt sätt när

omvärldsförändringar nödvändiggör anpassning. I synnerhet, skriver

Hannan & Freeman (1984) gäller detta i extremt osäker och föränderlig

miljö. Rationellt handlande hos aktörer i organisationen är därför

uteslutet eller ointressant. I stället är det en naturlig urvalspro

cess som på lång sikt avgör vilka företag som fungerar rationellt,

genom att det företag vars organisationsform överensstämmer med mil

jöns krav kommer att överleva på grund av överlägsen effektivitet.

De flesta teorier om företagsledning har under 60- och 70~talen utgått

från ett systemsynsätt i vilket anpassning till miljön för att åstad

komma överensstämmelse mellan delsystem är väsentligt för ett företag

15(Cyert &March, 1963 ; Katz och Kahn, 1966; Thompson, 1967; Lawrence

15 Cyert & March (1963: 100) t ex vilka företräder ett systemsynsätt
skriver: "A business organization is an adaptive institution. In short, the
firm learns from its experience". Det är individer i organisationer som
agerar och lär från tidigare handlande, vilket resulterar i anpassning till
nya förhållanden allteftersom de upplever dem. Företagen i sig själva lär
sig inte något, utan det är människor i företagen som lär sig. Många
problem i en organisation kan hänföras till de svårigheter som uppstår i
kommunikationen mellan olika människor när de skall försöka uppnå mer
omfattande förändringar som påverkar flera delar av företaget, kanske hela

(Fotnoter fortsätter på nästa sida)
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& Lorsch 1967; Ramström, 1967; Stymne, 1970; Rhenman, 1969; Normann

1975; Pfeffer & Salancik, 1978). I det systemanalytiska synsättet

finns uppfattningen att aktörer i företagen genom beslut och handling

ar kan påverka organisationen och ibland även den del av miljön som de

är beroende av i en gynnsam riktning. Enligt systemsynsättet utgör

företagets anpassning till dess arbetsmiljö en förutsättning för ef

fektivitet. Det är vanligt med strukturansatser för att beskriva

påverkande faktorer och processansatser för att beskriva systemföränd

ringar.

Den traditionella sociologiska synen på människan beskrivs av bl a

Parsons (1937) och förklarar människan med värderingar som skapats

omedvetet, dvs från en vetenskaplig utgångspunkt subjektivt. Simon

(1957) och Cyert & March (1963) antog att människor i organisationer

kunde vara begränsat rationella i sitt beslutsfattande och företag

därigenom uppnå satisfierande nivåer av rationalitet. Detta möjliggör

dels en beslutsteori baserad på "administrative man" dels en företags

teori ..

Inom nationalekonomin har postulaten om stabila och välordnade prefe

renser hos människor använts. De tidigare enkla modellerna om den

vinstmaximerande människan ("economic man") har vidareutvecklats inom

den företagsteori som benämns transaktionskostnadsteori och

"managerialism" (Williamson, 1975, 1985; Jensen & Meckling, 1976).

Individer antas kunna maximera sina värdepreferenser oberoende av vad

dessa kan vara och handla utifrån en sådan rationalitet. De begräns

ningar som finns i möjligheten att maximera intressen hänför man till

miljön särskilt beträffande möjligheter till informationsöverföring,

inte till begränsningar i människans kapacitet att handla rationellt

eller osäkerhet över vad som är hennes preferenser.

Forskningen inom den nya institutionella ekonomiska teorin har tagit

traditionellt sociologiska fenomen som kulturellt skapade värderingar

(Fortsättning på fotnoter från föregående sida)

organisationen. Aggregeringen från individnivå till företagsnivå är alltså
inte utan problem.
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och sociala strukturer som utgångspunkt för rationella förklaringar av

företeelser i det ekonomiska livet. En grundsyn på bildandet av större

organisationer, institutioner kan sägas vara att de skapas och utveck

las för att människor skall kunna maximera sina intressen i

situationer som annars inte skulle kunna uppstå. Människors uppsåt,

eller önskan om att institutionalisera företag som de äger eller leder

är att maximera intressen för personlig tillfredställelse. Dessa in

tressen antas i den institutionella ekonomiska teorin vara relativt

väldefinierade och inte situations- eller relationsberoende. Man kan

benämna ett sådant synsätt undersocialiserat.

"In the undersocialized account, atomization results from narrow
utilitarian pursuit of self-interest; in the oversocialized one,
from the fact that behavioral patterns have been internalized and
ongoing social relations thus have only peripheral effects on
behavior" (Granovetter, 1985: 485).

Motsatsen är en översocialiserad syn på människors handlingar. Ett

sådant synsätt är företagskultursynsättet. Företagskulturella före

ställningar utgår från system av gemensamma kulturelement, vilka utgör

kärnan i en företagskultur. I dessa teorier används normer och värde

ringar, symboler, ritualer, myter, historier, legender och språkbruk

för att förklara olika företags kulturer (Schein, 1985).

Det i detta arbete valda situationssynsättet förutsätter ett organisa

toriskt sammanhang, i vilket entreprenörers handlande förklaras av

relationer. Stabiliteten i de relationer som uppkommer i organisato

riska sammanhang ger upphov till känslor av samhörighet och

engagemang. Genom interaktion mellan aktörer kommuniceras ett flexi

belt ideologiskt för problemlösning.

Det valda synsättet innebär att varken en under- eller översocialise

rad syn på människors handlande tillämpas i föreställningsramen.

Därför blir t ex varken den nya institutionella ekonomiska teorin el

ler de på företagskultur utvecklade föreställningsramarna aktuella.
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1.5 Bokens disposition

1.5.1 Innehållet i den fortsatta framställningen kapitelvis

Kapitel två innehåller en beskrivning av situationssynsättet. I kapit

let finns även ett försök till utveckling av existerande teoribildning

runt ägande och ledning av mindre företag under tillväxt i extremt

osäker miljö. Föreställningsramen används i de följande kapitlen för

analys av två empiriska undersökningar.

Kapitel tre är en metoddiskussion gällande de två empiriska undersök

ningarna som genomförts inom ramen för projektet. Undersökningarna är

dels en enkätundersökning dels en intervjuundersökning.

I kapitel fyra görs en analys och en empirisk redovisning av resulta

ten från enkätundersökningen. I kapitlet presenteras fem sätt att

formera ledningen av informationsteknologibolag baserade på ägandet av

bolagen. Ledningsformerna 'benämns lednings team. (enkäten redovisas i

bilaga tre; enkätundersökningen plus en tabellbilaga i bilaga fem).

I kapitel fem redovisas entreprenörernas situationsbeskrivningar av

företagens ledning tillbakablickande i företagens livscykel, i nuläget

och framåtblickande (intervjuguide finns i bilaga fyra).

I kapitel sex ges en empirisk och teoretisk beskrivning av lednings

processen i företagen som ingår i intervjuundersökningen och som be

finner sig i någon av de två första faserna i företagens livscykel,

den entreprenöriella eller den turbulenta ledningsfasen.

I kapitel sju ges en empirisk och teoretisk beskrivning av lednings

processen hos företagen i den tredje lednings fasen i företagens livs

cykel, den institutionella.

Kapitel åtta beskriver en livscykelteoretisk modell. I kapitlet ges

svar på frågan om hur olika ägarformer fungerar i olika faser av före

tagens livscykel. Vidare diskuteras hur förändringar mellan olika

ledningsfaser sker. En jämförelse görs mellan den presenterade livscy

kelteorin och tidigare forskning.
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Kapitel nio är en sammanfattning av bokens innehåll. I kapitlet försö

ker jag besvara hur generaliserbara resultaten är. Avslutningsvis

finns en diskussion om alternativa forskningsansatser och vilka forsk

ningsfrågor som kvarstår som obesvarade eller ofullständigt besvarade.

Kapitel tio är en "summary in english".

Figur 1:2 Bokens disposition i form av kapitel och bilagor
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2 FÖRESTÄLLNINGSRAM

2.1 En situationsansats

2.1.1 Inledning

I detta kapitel beskrivs det valda situationssynsättet och föreställ

ningsramen i övrigt. Situationsansatsen (kontextuell) förutsätter en

föränderlig verklighet och att aktörers handlingar kan sättas in i ett

sammanhang (Pepper, 1942). Skälen till att en situationsansats valts

är att det med en sådan är möjligt att få en beskrivning av institu

tionaliseringsprocessen över en längre tidsperiod.

Institutionella entreprenörer betraktas i ett situationssynsätt som en

aktiv del av deras sociala verklighet. Verkligheten upplevs tillsam

mans med andra, men tolkas beroende av olikheter i entreprenörernas

erfarenheter och kunskaper.

Situationssynsättet överensstämmer i detta avseende med vad Taylor och

Bogdan (1984) definierade som symbolisk interaktionism:

"All organizations, cultures and groups consist of actors who are
involved in a constant process of interpreting the world around
them. It is their interpretation and definitions of the situation
that determine action and not norms, values, roles or goaIs."

Institutionella entreprenörer befinner sig således i en situation som

konstrueras och fortlöpande konstrueras av interna och externa rela

tioner. Entreprenörerna är samtidigt en aktiv del av den verklighet

situationen skapar.
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Den syn som ligger till grund för föreställningsramen avseende hur

företaget som en fungerande organisation kan studeras är att entrepre

nörernas tolkningar av verkligheten tas till utgångspunkt för

teoribildningen. Ur en viss entreprenörs synvinkel är en viss del av

omvärlden mer väsentlig än andra delar (Weick, 1969). En annan ut

gångspunkt är att entreprenörer i lednings teamen genom sina handlingar

och strategiska val kan påverka företagens interna och externa rela

tioner och därigenom den utveckling företaget kommer att få i

strukturellt och processuellt hänseende (ChiId, 1972).

Entreprenörerna förhandlar med leverantörer, kunder, banker och andra

aktörer i företagens miljö. De följer teknikutvecklingen vid tekniska

högskolor och hos konkurrenter. De är lyhörda för kundernas krav avse

ende vilka funktioner produkterna skall ha eller vilka tjänster som

bör följa av försäljningsavtal. Anpassning till situationsfaktorer och

försök att påverka dessa i en, för företaget och entreprenörerna

själva, positiv riktning är vad som utmärker institutionella entrepre

nörers handlande. Rationaliteten i ett sådant handlande kan benämnas

vara situationsbestämd (Crozier och Friedberg, 1980/1977).

En forskningsansats med ett situationssynsätt behandlar således ett

fenomen1 eller en händelse i sitt sammanhang. Synsättet ger möjlig

het till både en vertikal analys med flera beskrivningsnivåer och en

horrsontell processanalys. Med en vertikal analys menas att forskaren

söker förklaringar till ett fenomen genom att undersöka delar av feno

menet, för att sedan föra upp analysen till att omfatta hela det

studerade fenomenet. Med en horisontell processanalys menas att feno

menet studeras vid olika tidpunkter, samt att orsakerna till de

förändringar som iakttas också analyseras.

1 Ett fenomen är världen som den upplevs. Ett noumenon är saken i sig själv.
Hur mycket man själv som forskare än önskar det så sysslar inte vetenskapen
med noumena utan med fenomen så som de upplevs av människor. Kunskapen om
fenomen kan indelas i två typer, form och innehåll. Formerna är fundamentala
eftersom de är förutsättningen för att någonting överhuvudtaget skall kunna
bli objekt för kunskap (Kant, 1724-1804 från Benda, 1952).
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Tidigare, nuvarande och kommande händelser innefattas i vad som utgör

ett situationssynsätt (kontextualism). Eftersom händelser förändrar

världen så är förändring något ständigt pågående. Teorin är horison

tellt välordnad vilket gör det möjligt att inbegripa tidsfaktorn.

Något som inte är möjligt i de teoretiska synsätt som är vertikalt

ordnade (Pepper, 1942).

Tidsfaktorn innebär att i förståelsen av kvaliten hos något närvarande

inkluderas alltid förståelsen av historiska och framtida händelser.

Det som aven entreprenör upplevs som enkelt och enhetligt är ett re

sultat av fusionen av ett flertal företeelser, som benämns

situationsfaktorer. Kvaliten hos en företeelse, liksom fusioner av

olika situationsfaktorer har en viss stabilitet över tiden2.

Jag beskriver nedan i föreställningsramen ett antal situationsfaktorer

som påverkar och påverkas av entreprenörers handlingar i medelstora

2 Fusion av situationsfaktorers kvaliteter kan exemplifieras på följande
sätt (Pepper, 1942): "Ett exempel är en maträtt, som består av ett antal
ingående ingredienser. När man äter är det svårt att urskilja dessa var och
en för sig, men tillsammans bildar de en välsmakande anrättning med en egen
kvalitet. Ett annat exempel är bilkörning. Som nybliven bilförare är man
varse varje handling som är förbunden med bilkörning. Efter en tid, som van
bilförare utgör bilkörning en enda sammanhållen handling. Kvaliteerna hos
de olika handlingar som bilföraren tidigare var medveten om och som
tillsammans utgör bilkörning har nu fusionerats till en enda medveten
handling 'bilkörning' med en viss egen kvalitet."

Situationssynsättet innefattar även en symbolisk interaktionism. Pepper
(1942: 265-66) beskriver ett exempel där ett bord beskrivs kontextuellt.
"Ett bord består av minst två helheter för att vi skall uppleva det som ett
bord. Dessa är färg och form. Så som dessa referenser upplevs är de
helheter och kvalitativt innehåll. Bordet som det ses aven person är en
del aven helhet som består av både bordet och personen. De kvaliteer som
upplevs är en uppstådd kvalitativ och integrerad nyhet av både personen,
dennes egenskaper och bordet. Om personen vänder sig bort så disintegreras
bordets kvaliteer. Om man-nu frågar vad som är det fysiska bordets status
när det inte observeras, blir kontextualistens svar att det är någon sorts
kontinuerlig helhet med lämpliga kvaliteer, men att vår kunskap om bordet
förutom från perception är helt en fråga om relationer."

VestIander (1985) beskriver ett kontext-begrepp som bygger på att forskaren
studerar några kärnföreteelser. En sammanhangsbestämd tolkning aven
företeelse görs.
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företag när de växer mot att bli storföretag. Det valda situationssyn

sättet innebär ett antagande att entreprenörers handlingar inom ramen

för företagets ledningsteam påverkas av institutionaliseringsproces-

sen.

Synsättet innebär en interaktiv rationalitet hos aktörer i ett före

tag. Med antagandet om interaktiv rationalitet tar jag t ex avstånd

från ett synsätt där ägare och företagsledare antas agera efter vinst

maximeringsprinciper. I stället är det ett flertal olika ideal som

styr entreprenörers handlande. Dessa ideal påverkas av utbildning,

erfarenhet, aktuell situation och möjlig framtida situation. Eventuel

la strategier för handlandet är resultat av föränderliga målsätt

ningar, en tolkning av den förhanden varande situationen och en vision

om framtiden. Entreprenörernas relationer och affärslogik blir förkla

ringsbegrepp (Simon, 1959; Crozier och Friedberg, 1980/1977;

Sjöstrand, 1985, 1987).

De studerade institutionella entreprenörerna i företagen sätts därför

in i det sammanhang där de interagerar, utvecklar nätverk med omgiv

ningen och vidtar åtgärder.

2.1.2 Situationssynsättets tillämpning - forskningsmodellen

Pettigrew (1985) påpekar att framgång i situationssynsättet är beroen

de av att forskaren lyckas svara på vilka relationerna är mellan

olikheter i situation, i process och i effekt3.

Pettigrew (1985: 240-241) beskriver på följande sätt de steg som utgör

situationssynsättet:

3 Pettigrew förespråkar en longitudinell ansats med argumenteringen att
det är svårt att identifiera den processuella dynamiken i förändringar,
relationen mellan kontinuitetskrafter och förändringskrafter, och den olösliga
kopplingen mellan struktur och process. En begränsning i den valda ansatsen är
därför att longitudinella data inte kunnat insamlas, utan att jag varit
hänvisad till att samla in historiska uppgifter. Genom att använda tre
datainsamlingsmetoder (enkät, intervjuer och insamlat skriftligt material) har
jag försökt överkomma svårigheterna.
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- beskriv de processer som studeras

visa i de följande beskrivningarna på variationer och likheter i
de studerade processerna

- börja analysen av processerna med att använda existerande pro
cess teorier eller utveckla nya

- peka ut analysnivåerna och några kategorier och variabler i
dessa analysnivåer

- när analysnivåer och kategorier specificerats påbörja uppgiften
att beskriva och analysera olikheter i de situationsbestämmande
faktorerna. Försök också att beskriva trender och utveckling i de
olika situationsbeskrivningarna över tiden, samt

- undersök och reflektera över alternativa kriterier för att bedö
ma utfallet av den studerade processen.

Kärnfenomenet som här studeras är företagens institutionaliseringspro

cess. Ledningsperspektivet på institutionaliseringsprocessen är

entreprenörernas tolkningar av det kvalitativa innehållet i företagens

ledningsprocesser. Institutionaliseringsprocessens utfall är en kvali

tativ helhet som konstitueras av inblandade entreprenörers handlingar

och ett antal situationsfaktorer.

De kvaliteer som utmärker ägarformer och de ledningsprocesser som föl

jer av olika ägarformer är den kunskap jag i första hand sökt. Den

yttre situationen av marknadsförhållanden och teknologisk utveckling

är situationsfaktorer vilka i detta arbete endast översiktligt används

för att beskriva effekter på institutionaliseringsprocessen (kap 4.3).

Nedan i detta kapitel diskuteras utifrån tidigare forskningsresultat

olika situationsfaktorers inverkan på företagens institutionella ut

veckling.

De ingående delteorierna i föreställningsramen om företags livscykel,

entreprenörskap, ägande, institutionalisering, levnads- och ledningsi

deal har jag med hjälp av empiriska undersökningar försökt utveckla

mot en föreställningsram om hur ledningsteamen inverkar på institutio

naliseringsprocessen via ledningsprocessen. Som effektvariabel används

företagens tillväxt.
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Analysen av ledningsprocessens påverkan på institutionaliseringspro

cessen görs i en enkätundersökning och en intervjuundersökning. Med

hjälp av data från enkätundersökningen har en första livscykelanalys

gjorts av de studerade företagen. I intervjuer med entreprenörer i

företagens ledning följs de viktigaste resultaten från enkätundersök

nin~en upp.

Institutionalisefin gsofocessen

Entreprenörers tolkning och omtolkning
av situationen

Påverkbara situationsfaktorer

Ledningsteam

Ägare
VD
Övriga företagsledningen

Ledn in gsofocessen
~gsideal

Overvakning
Kompetens
Engagemang

Figur 2:1 Forskningsmodellen, ett situationssynsätt

Forskningsmodellen ovan visar hur företagets situation förväntas på

verka entreprenörerna i ledningsteamen. Modellen visar även att

entreprenörerna har möjlighet att påverka vissa av situationsfaktorer

na. Denna interaktion har även betydelse för ledningsprocessens

framtida innehåll. Institutionaliseringsprocessen stabiliserar rela

tionerna mellan entreprenörer. Processen ger som resultat även

stabilitet i företagets marknadsrelationer.

Den valda ansatsen möjliggör en beskrivning av variationer i institu

tionaliseringsprocessen vilka beror av förekomsten av mer än en

entreprenör i ledningsteamen.
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2.2 Påverkande och påverkbara ,situationsfaktorer i

institutionaliseringsprocessen

2.2.1 Inledning

Kapitlet inleds med en bestämning av de faktorer som påverkar institu

tionaliseringsprocessen och en genomgång av litteraturen om

institutionalisering. Därefter görs en analys av den institutionella

entreprenörens situation med begreppen levnads- och ledningsideal,

övervakning, kompetens och engagemang.

Entreprenörers handlingar påverkas dels av faktorer som under företa

gets livscykel givit nuvarande betingelser för handlandet. Jag har

nedan behandlat företagets ursprung, historia och storlek. Entreprenö

rers handlingar betraktas dessutom som ett resultat av interagerande i

mer eller mindre fasta nätverk, under inflytande av situationsfakto

rer. De situationsfaktorer som nedan behandlas är företagens ägarform,

tillväxt, teknik, produkter och marknader. Ägarformens inverkan på

ledningsprocessen diskuteras från teoretisk utgångspunkt i kapitel

2.4.5-6 nedan. Storleken på företagen och teknologin i företagens pro

dukter hålles konstant i undersökningen. Undersökningspopulationen

utgörs av medelstora företag (50-499 anställda vid urvals tillfället)

och av företag med liknande teknik (informationsteknologi).

2.2.2 Företagens ursprung, institutionaliseringsprocessens början

Småföretag är genom korta och snabba beslutsvägar (ingen hierarki) mer

flexibla än stora företag. Mindre omställningar av produktion och för

säljning kan göras snabbare i småföretag än vad som är möjligt i stora

företag.

Nystartade företag utsätts dock för större risker än äldre företag på

grund av att de är beroende av att etablera nya nätverk till kunder,

leverantörer och andra organisationer. De har vidare ingen upparbetad

legitimitet, vilket minskar deras möjlighet att konkurrera med etable

rade företag. Dessutom är den nya affärsiden och sättet att organisera

denna oprövad i ett nystartat företag. Överlevnadsmöjligheterna ökar
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när affärsid~ och organisation erhållit en viss permanens och befun

nits vara anpassade, alternativt anpassats till marknadens krav4.

Flera forskare hävdar att institutionaliseringsprocessen kommer att

stagnera sedan en initial mängd av fundamentala värderingar har byggts

upp i företaget (Stinchcombe, 1965: 153-164; Kimberly, 1980; Miles and

Randolph, 1980).

"The environments are being imprinted in the organizations
concrete and value structure at the time the organization is
founded" (Stinchcombe, 1965)

Stinchcombe (1965) menade att den politiska och ekonomiska situationen

som gäller i en region eller i ett land i väsentlig grad kommer att

påverka ett företag i strukturellt hänseende. Enligt populationsekolo

gisk teoribi~dning sätter omvärldspåverkan en genomgripande prägel på

organisationen, vilket kommer att avgöra företagets möjligheter till

framgång under den fortsatta livscykeln (Hannan & Freeman, 1977,

1984). Anledningen till att riskerna i en oprövad verksamhet skulle

vara stora förklaras å ena sidan av nyheten (nliability of newness") i

företagsformen, å andra sidan av att företagen är små (nliability of

smallness"). Freeman, Carroll och Hannan (1983) undersökte "liability

of newness" i nationella fackföreningar, tillverkare av elektronikpro

dukter och tidningstryckerier fann ökade risker för alla grupperna av

organisationer. De ökade riskerna visade sig i ökade dödstal för före

tagen kunde dock lika väl förklaras av den lilla storleken på

företagen.

Småföretag fungerar ofta som familjeföretag. Grundaren önskar bevara

företaget som en del av familjen och dessutom trygga företagets fort

bestånd. Familjerelationerna är genuina till sin karaktär.

4 I en undersökning som gjorts av SCB för industridepartementet om
utvecklingen av nystartade företag 1984 framkom att efter tre år 27 procent
av företagen fallit bort på grund av nedläggning, mm (SCB, Rapport om
nystartade industriföretag 1984 med avseende på överlevnad och tillväxt).
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Relationerna mellan grundare och anställda i ett småföretag är dess

utom vanligvis intima. De bygger på vänskap och på de band som ges av

affärsiden (Sjöstrand 1985, 1987).

Relationerna som konstitueras av affärsiden, familje- och vänskapsban

den ger stabilitet i utbytesrelationerna som företaget utvecklar över

åren. Å ena sidan är de stabiliserande relationerna väsentliga i före

tagets institutionaliseringsprocess. Å andra sidan kan familje- och

vänskapsbanden vara anledning till konflikter. Dyer (1986) fann att

konflikter mellan familjemedlemmar var vanliga i familjeföretag. Fa

miljekonflikter kan orsaka stora problem för företagen genom

maktkamper och ovilja att anställa professionella företagsledare eller

sälja ut delar av aktiekapitalet utanför familjen. I de fall profes

sionella företagsledare anställdes kunde familjesammanhållningen

resultera i att företagsledarna blev utan inflytande i företagen.

Företagsgrundarens personlighet är en källa till inspiration för de

anställda i många företag (karisma). I ett litet företag utövar grun

daren ofta alla funktioner som har att göra med ägande och ledning av

företaget. Affärsiden personifieras därför av grundaren. Det karis

matiska inflytande en grundare utövar och de levnads- och ledningside

al grundaren ger uttryck för, sprids enligt Weber (1948) till de

anställda i organisationen:

"Genuine charisma rests upon the legitimation of personal heroism
or personal revelation. Yet precisely this quaIity of charisma as
an extraordinary, supernatural, divine power transforms it, af ter
its routinization, into a suitable source for legitimate
acquisition of sovereign power by the successors of the
charismatic heroe. Routinized charisma thus continues to work in
favor of all those whose power and possession is guaranteed by
that sovereign power, and who thus depend upon the continued
existence of such power" (Gerth &MilIs from Max Weber, 1948:
262).

Sammanfattningsvis påverkar ett företags ursprung dess ledning på tre

sätt:

- genom grundarens levnads- och ledningsideal

- genom grundarens karisma och

- genom den yttre handlingsmiljöns påverkan på affärside och
organisationsutformning.
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2.2.3 Institutionaliseringsprocessen som en förutsättning för

tillväxt

Institutionaliseringsprocessen är en förutsättning för tillväxt genom

att företaget vid tillväxt tvingas anpassa ledningsorganisationen och

ledningsprocessen allt eftersom nya förutsättningar kommer att gälla.

Forskningsproblemet, vilket beskrevs i kapitel ett, är att undersöka

förändringar som uppstår i ledningen av informations teknologi företagen

vid företagens tillväxt. Ett medelstort informations teknologi bolag är

i en situation där småföretagets ledningsprocesser inte helt är

tillämpliga. Företaget fungerar inte heller i enlighet med de princi

per som gäller för storföretag. Förändringar i ledningssättet måste

därför göras när fler människor och aktiviteter skall samordnas. Vilka

omfördelningar i ledningen och på vilket sätt ledningsprocessen skall

fungera är två frågor bolagets lednings team skall ta ställning till

som en följd av företagets tillväxt ("size management", Kuhn, 1985).

Ledningsorganisation och lednings innehåll skall anpassas för att över

ensstämma med den förändrade situation som uppstår.

Styrkan i småföretagets organisation utmärks av informella beslutska

naler, ständig interaktion mellan ägare och anställda, flexibilitet

när det gäller produktions- och marknadsomställningar och starka ge

mensamma ideal. Burns & Stalker (1961) benämnde detta en organisk

företagsstruktur. I det växande småföretaget införs så småningom ruti

ner för att lösa problem vilka uppkommer med en viss regelbundenhet. Å

ena sidan innebär detta att införda rutiner skapar stordrift i företa

gets sätt att lösa problem. Avsikten är därvid att åstadkomma

effektivitet. Rutiner binder å andra sidan även en mängd resurser och

skapar därmed inflexibilitet och oförmåga till att skapa nya lösningar

(Bannan & Freeman, 1977, 1984). I en extremt osäker extern miljö inne

bär detta att företagens förmåga att klara förändringar minskar. Detta

är det ledningsproblem som måste lösas i ett tillväxtföretag för att

det skall kunna överleva.

Ett entreprenörskap som utövas av företagets grundare när organisatio

nen är liten har sitt ursprung i grundarens prestationsbehov

(McClelland, 1961). Detta prestationsbehov kan tolkas som en strävan
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efter tillväxt. Andra faktorer som påverkar en grundares strävan efter

tillväxt är branschkaraktäristika, företagets ålder (negativt samband)

och grundarens utbildning (Davidsson, 1989). Flera av dessa faktorer

talar för tillväxt i informationsteknologi företagen. Grundarna till

företag inom detta teknikområde har en önskan om att företagen skall

växa (intervjuundersökningen, kapitel fem). Eftersom teknologin inte

funnits mer än ca 25 år är företagens ålder relativt låg

(enkätundersökningen, kapitel fyra).

En begränsning för tillväxt är företagsledningens kompetens. Den exis

terande företagsledningskompetensen begränsar möjligheten till

tillväxt direkt, men även genom att den utgör en restriktion på hur

nyrekryterad ledningskompetens kan utnyttjas. I företaget befintlig

företagsledningskompetens utnyttjas vid tillväxt genom att före

tagsledningen har kunskap om företagets särprägel. Nyrekryterade

personer utgör endast komplement till den existerande företagsledar

kompetensen ("Penrose-curve"). När företaget växer utgör en genom

erfarenhet alltmer kompetent företagsledning en förutsättning och en

möjlighet till fortsatt tillväxt. The "Penrose-curve" är en bra för

klaring till att vissa företag synes kunna klara aven konstant

tillväxt utan att hamna i perioder av sämre lönsamhet och kris

(Penrose, 1959).

I detta delkapitel har tre faktorer urskilts vilka ger problem i att

ledningsmässigt behärska en ökad storlek på ett småföretag:

- grundarens ledarroll förändras därför att allt flera aktörers
differentierade levnads- och ledningsideal skall tillgodoses

- när företagen växer är de, för att inte stagnera till inflexi
bilitet, beroende av att entreprenörskap fortsatt utövas, samt

- för att öka förändringskapaciteten är företagen i behov av ny
kompetens och av att kunna mobilisera redan existerande erfarenhet
och kunskap.

2.2.4 Teknikens påverkan på ledningens organisation och innehåll

Företagens teknik och teknologi kan beteckna olika företeelser. Tekno

logi avser:
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- karaktäristika hos de resurser och det material som tillförs och
används i företaget

- karaktäristika hos företagets transformationsprocesser, arbets
operationer eller tekniker, dvs den slags kunskap som används

- karaktäristika hos de produkter som produceras (Scott, 1975;
Hickson, Pugh & Pheysey, 1969).

Det faktum att elektronikkomponenter används i informationsteknologi

bolagen utgör en bestämning efter material. Benämningen högteknologisk

är en kunskapsmässig bestämning av teknologin. Definitionen av företa

gen som informationsteknologibolag avser en sammanfattande benämning

på de produkter som tillverkas. Karaktäristiskt för produkterna är att

de används för datainsamling, dataregistrering, lagring och åtkomst,

informationsbehandling, kommunikation och informationspresentation.

Vanligen använder företag som tillverkar likartade produkter liknande

material, arbetsoperationer och produktionssystem, varför det kan an

tas att informations teknologi bolagen företer likheter i dessa

avseenden, trots att definitionen görs efter tillverkade produkter.

Woodwards (1958, 1965) undersökning, av ett hundratal mestadels mindre

företag i England, visade att företag med liknande produktionssystem

hade strukturer som uppvisade likheter. Produktionssystemen var grup

perade efter en niogradig skala längs dimensionerna teknisk

komplexitet och förutsägbarhet i tillverkningsoperationerna. Hon

konstaterade att organiska system existerade på den tekniska skalans

ytterändar och mekaniska system i mellankategorierna. Produktionstek

niken hade alltså en påverkande roll när det gällde utformningen av

företagsstrukturen.

I Sverige har Horvath (1976: 197) undersökt företagsstrukturen i

svenska storföretag. Denna är relaterad till verksamhetens inriktning

(närings- och näringsgrenstillhörighet), storlek, diversifiering och

geografiska spridning men inte till den i verksamheten tillämpade tek

nologin. Horvath modifierar denna slutsats, beträffande icke

differentierade verksamheter med funktionsorienterade strukturer, se

nare i texten och skriver att:
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"I icke differentierade verksamheter förefaller
organisationens utformning vara relaterad och anpassad till
den i företagen tillämpade teknologin" (Horvath, 1976: 252)

Resultaten från Horvaths (1976) undersökning indikerar att ökad speci

alisering i företaget följer med storleksfaktorn. Dvs storleken på

företaget är betydelsefull för organisationsutformningen (jmf föregå

ende avsnitt om tillväxt).

Informationsteknologin påverkas av den tekniska utvecklingen inom

mikroelektroniken. Genom den nya tekniken skapas nya produkterS. Nya

tekniska tillämpningar utvecklas fortlöpande. Den föränderliga situa

tionen förändrar branschen strukturellt. Många produkter som idag

bygger på mikroelektroniska komponenter fanns redan i början av 1980

talet och var då baserade på mekaniska komponenter. Övergången från

mekanik till elektronik var mycket snabb och överrumplade många svens

ka företag. I vissa fall fanns den nya tekniken hos de svenska

företagen. Dessa kunde inte förutsäga hur elektroniken skulle komma

att påverka produkternas utformning och kundernas användning av pro

dukterna (t ex företaget Bravo i kap 5.4.3).

Företagen i den undersökta populationen är medelstora företag. I urva

let finns en homogenitetsrestriktion beträffande produkternas

teknologi. De är icke differentierade. Företagsledningen och organisa

tionen anpassas till de begränsningar och oförutsedda händelser som

teknologi och marknader ger upphov till. Organisationens utformning

förväntas i enlighet med Horvath (1976) vara relaterad och anpassad

till teknologin.

5 Mikroelektronikanvändningen i Svensk industri (SIND, 1987:3)
uppskattade att ca 8 procent av industrins produktionsvärde utgjordes av
produkter med mikroelektronik och ca 30 procent av processerna styrs eller
övervakas av mikroelektronik. Drygt 60 procent av industriföretagen
använder mikroelektronik i produkter eller tillverkningsprocesser.
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2.2.5 Produkternas och marknadens inverkan på ledningens form och

innehåll

Enligt Pfeffer & Salancik (1978) förklarar beroende till aktörer i

företagets miljö, tillgången på resurser och osäkerhet i miljön de

flesta handlingar i ett företag. Ju större press miljön ställer på ett

företag, desto större blir ansträngningen från företagsledningen att

hantera de faktorer som orsakar denna press.

Förändringar av strukturell art orsakar ofta extrema osäkerhetssitua

tioner inom en bransch. Med strukturella förändringar menas sådana som

blir bestående och som påverkar rådande konkurrenssituationer eller

den totala efterfrågesituationen. Exempel på strukturella förändringar

finns i ett flertal branscher i Sverige sedan slutet av 1960- och un

der 1970-talet. Branscher som genomgått strukturella kriser vilka

påverkat företagens verksamhetsformer är trä-, textil-, sko-, gruv-,

varvs- och stålindustrin. Förändringarna har t ex kunnat innebära

snabba kostnadsökningar inom en faktormarknad. Exempel på detta var

oljepriset som snabbt steg 1973 och lönekostnaderna som också ökade

snabbt under 1970-talet.

Marknadskomplexitet i form av föränderlighet och heterogenitet åstad

kommer osäkerhet i ledningens handlande (Lawrence och Lorsch, 1967,

1970)6. Situationen där de möjliga utfallen aven given händelse är

okända och oändligt många betecknas som extrem osäkerhet. Med extremt

osäkra marknadsförutsättningar menas här sådana som upplevs mer svårö

verskådliga än genomsnittet för svensk industri. Exempel på faktorer

som ofta kan ge en extremt osäker marknad är föränderlig teknik, korta

produktcykler, konkurrens om viktiga produktionsresurser, stark kon

kurrens på avsättningsmarknader, stor nyetablering och många

nedläggningar av företag, förändringar i ägandet och en fragmenterad

branschsituation.

6 Osäkerhet refererar till situationer där möjliga utfall är kända, men
sannolikheterna för att de skall inträffa är okända (Knight, 1921; Ackoff &
Sasieni, 1968). Risk hänförs till situationer där sannolikhetsfördelningen
är känd och kalkylerbar.
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Marknaden för flera av informationsteknologibolagen kan beskrivas som

fragmenterad. Fragmenterade branscher utmärks av många konkurrenter

och aven allmänt svag förhandlingsstyrka gentemot köpare och leveran

törer. Det är speciellt svårt att hantera nya produktintroduktioner.

Ett alltför lågt pris kan innebära att produkten inte längre blir lön

sam när andra företag börjar konkurrera i samma produkt~egment.

Konkurrensspelets regler är i stort sett odefinierade, branschens

struktur är instabil och föränderlig. Konkurrenterna är svåra att få

grepp om. Följande tre faktorer är viktiga för att förklara koncentra

tionen av företag på en marknad. Mängden av företag som inträder på

marknaden, den tekniska nivån på de företag som etablerar sig, samt de

operativa drivfjädrarna som gör att företag etablerar sig (Porter,

1980).

Eftersom elektronik som teknisk företeelse i produkter endast har

förekommit ca 20 år är informationsteknologi en relativt ung teknik.

De företag som utnyttjar informationsteknologi är därför också ofta

unga bolag. I branschen finns emellertid även äldre bolag, vilka om

bildats och utvecklats inom denna tekniksektor.

För många av företagen inom informationsteknologiområdet kan man åter

finna en extremt osäker marknadssituation. Samtidigt utmärks denna

bransch aven stark tillväxt i efterfrågan, vilket reducerar de

affärsmässiga risker som hård konkurrens och koncentration kan ge upp

hov till. Teknikens föränderlighet, samt korta produktcykler är

omvittnat inom elektronikområdet (Indias och Sierras entreprenörer,

kapitel fem). Företagens behov av högt utbildade ingenjörer inom

elektronik har i vissa företag lett till en bristsituation (Svensk

informationsteknologi, 1984). Internationella marknader med nya

tillverknings- länder, t ex Korea och Japan, har inneburit hård kon

kurrens inom t ex varuområdena elektronikkomponenter och konsument

elektronik.

Informationsteknologiindustrin utmärks som ovan nämnts av ett stort

nyföretagande. Andelen småföretag (5-49 anställda) är 55 procent av

det totala antalet. Produkterna förändras och förbättras fortlöpande

genom ny teknik. Nya tillämpningsområden för elektronik upptäcks. Kon

kurrensen från nyetablerade företag är stor eftersom de bolag som
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nyetablerar sig är många. De nyetablerade företagen drivs av grundare

med ambitionen att snabbt utveckla företagen och växa i storlek (kap

2.4.4).

Man kan förvänta sig att finna osäkerhet hos entreprenörerna om hur

snabbt marknaden förändras och produkterna blir föråldrade samt hur

snabbt nya innovationer kommer fram och accepteras. Detta problem har

att göra med hur information sprids och bevaras inom ett företag och

mellan ett företag och aktörer i dess miljö. Problemet gäller även på

vilken nivå i företagen besluten fattas (Ramström, 1971).

föränderlig miljö

heterogen miljö Vissa ledningsfunktioner centraliseras
och andra decentraliseras beroende av vilka
ideal företagsledningen omfattar.

Figur 2:2 Hur osäkerhetsfaktorer i miljön påverkar
ledningsfunktioner

Ledningens form och innehåll blir särskilt intressant och viktig när

aktörerna skall handskas med extrem osäkerhet, vare sig osäkerheten

emanerar ur den egna organisationen eller från marknaden. Med generös,

stabil och homogen marknad där företaget funnit en nisch och etablerat

en marknadsposition är innehållet och karaktären på företagets ledning

inte lika utslagsgivande som när marknaden är föränderlig och hetero

gen. Bestämmande för möjligheterna att vara framgångsrik är ledningens

förmåga att svara upp till marknadens krav. Informationsteknologi

bolagens marknadssituation utmärks ofta av föränderlighet och hetero

genitet.

2.3 Institutionaliseringsteorin

2.3.1 Inledning

Forskningen inom institutionaliseringsteori tar sin utgångspunkt i

Parsons (1956; 1960) och Selznicks (1957) arbeten. Parsons (1956) be

skriver tre samordnande mekanismer i organisationer. Den första
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samordnande mekanismen är kontrakt i form av direkta avtal eller im

plicita kontrakt som följer av att en individ går in i ett

anställningsförhållande till en arbetsgivare. Den andra samordnande

mekanismen är samhälleliga normer. Samhälleliga normer reglerar en del

av människors och institutioners sätt att fungera sinsemellan. Den

tredje samordnande mekanismen är institutionaliseringen av kontrakt.

Institutionaliseringen av kontrakt avser både de av den anställde och

arbetsgivaren överenskomna och nedskrivna kontraktet och implicita,

informella, tysta kontrakt som innefattar alla de outtalade normer

individen följer i en arbetssituation. Tysta kontrakt har ingen av

parterna möjlighet att förändra genom överenskommelser. Tysta kontrakt

brukar även benämnas psykologiska kontrakt (Zetterberg, 1977).

Parsons (1956) beskriver hur institutionalisering av auktoritet i en

organisation ger interna bindninger som fungerar oberoende av regler

och rutiner.

"The institutionalization of authority defines, on a basis broader
than that of the rules and practices of the organization itself,
the ways and their limits in which any given actor, individual or
collective, can in a given status in the organization bind others
by his descisions and, conversely, the ways and limits in which
his action can be bound by the decisions of others" (Parsons,
1956: 83-84).

Institutionalisering har studerats dels som en inre, dels som en yttre

process i den organisationsteoretiska litteraturen. Den inre processen

verkar mot att skapa förståelse för de ideal som styr handlandet i

företaget. Den yttre processen verkar mellan företaget och aktörer i

andra företag och organisationer, för att göra känt vilka ideal som

styr organisationens handlande. Därigenom skapas legitimitet för före

tagets åtgärder.
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2.3.2 Institutionaliseringsprocessens inre effekt

Institutionellt ledarskap kan enligt Selznick (1968) karaktäriseras

som statsmannaskap. Chefen blir statsman när han övergår från admi

nistrativ ledning till institutionellt ledarskap. Med detta menas att

aktörer som är i en position där de kan formulera en företagspolicy, i

huvudsak bör ta itu med problem som har att göra med företagets upp

gift i relation till intressenter i miljön och till de anställda

(Selznick, 1968; Normann, 1975)7.

"Denna process, då företaget genomsyras aven lednings ideologi är
vad som menas med institutionalisering. När detta inträffar, över
går företagsledningen till att bli ett institutionellt
ledarskap. "(Selznick, 1968: 125)

Att identifiera, bevara och törsvara den institutionella integriteten

är en viktig uppgift i det institutionella ledarskapet. Ett försvar

för integriteten blir också ett försvar av företagets speciella kompe

tens. Uppbyggandet av integritet är en del av det institutionella

införlivandet av syften enligt Selznick. Institution, företagskaraktär

och speciell kompetens refererar till en grundläggande process - om

vandlingen aven manipulerad, teknisk inrättning av byggblock - till

en social organism. Samordningsproblem, uppfattade som samspelet mel

lan värden, makt och praxis utgör en stor del av det institutionella

ledarskapet:

- det tekniska, rationella, opersonliga, uppgiftsorienterade for
mella systemet betingas av det responsiva samspelet hos personer
och grupper

- med tiden får samspelet ett mönster. En social struktur skapas.
Mönsterbildandet återspeglar det enskilda företagets specifika
erfarenheter. Det är funktionellt eftersom det hjälper företaget
att anpassa sig till inre och yttre social miljö. Det är dynamiskt
eftersom det skapar nya och aktiva krafter, särskilt intressegrup
per som består av personer knutna till speciella jobb eller
policies

7 Jag väljer att tala om företag, där Selznick (1968) genomgående talar om
organisationer. Jag talar om ideal, Selznick värderingar. (Jfr även min
definition av institutionellt ledarskap, kap 1.3.2)
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- företag blir institutioner då de genomsyras av ideal, dvs värde
ras inte bara som verktyg utan som källor till direkt personlig
tillfredställelse och som uttrycksmedel för gruppintegritet. Ett
införande av ideal skapar tydlig identitet åt företaget. Där in
stitutionaliseringen har framskridit långt är tydliga åskådningar,
vanor och andra förbindelser förenade och färgar alla aspekter av
företagets liv samt skänker det en social integration som går
långt utanför det formella samordnandet och befälsområdet
(Selznick, 1968: 43).

Det är nödvändigt att skilja mellan problem som ställs av den aktuella

uppgiften och som kan lösas utan strukturella förändringar och problem

som uppstår på grund av den utvecklingsfas ett företag befinner sig i.

Strukturella förändringar kräver så mycket mer av nytänkande och enga

gemang av inblandade entreprenörer. Har företaget tillägnat sig den

mest effektiva formen för att genomföra sina mål kanske inte före

tagsstrukturen förändras. Har ledningsideal blivit kända, respekterade

och ligger till grund för ideologier för handlande och beslutsfattande

bevaras den förhandenvarande strukturen (traditionsförmedlande proces

ser, legalisering av intressen). Slutligen kanske företaget inte är

verksamt i en konkurrerande miljö, där eventuella andra företagsformer

konkurrerar ut den aktuella (Stinchcombe, 1965: 169).

Institutionaliseringsprocessen beskrivs ofta som att relationer mellan

människor uppnår en viss permanens och att kommunikation mellan aktö

rerna därigenom kan fungera på ett effektivt sätt genom att osäkerhet

undanröjs. Företaget får då - från att ha varit ett instrument för att

uppnå mål satta av någon dominerande aktör, eller från att ha domine

rats av normer baserade på värderingar hos en huvudman - ett eget liv,

en egen identitet. Selznick (1957: 21) framhåller att etablerandet av

en ideologi är förknippat med att företaget blir en institution. Före

taget blir en komplex organism med en egen särpräglad kompetens.

Perrow (1972: 190) refererar Selznick och skriver att företag etable

rar en speciell karaktär när de blir institutioner. De blir prisade av

sina anställda och aktörer utanför företaget inte bara för de tjänster

eller produkter företaget producerar, utan bara för att de existerar.
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Människor bygger upp sina liv runt företaget, identifierar sig, blir

beroendeS.

När ett företag uppfattas ha en institutionellt särpräglad kompetens

betyder det att kunder är villiga att betala mer för företagets pro

dukter än för alternativa produkter. Ett företag som har uppnått en

särpräglad kompetens betraktas mer som ett mål än som ett medel av de

grupper som stöder det. Dessa grupper är beredda att försvara företa

get mot faror (Selznick, 1968).

Institutionaliseringsprocessen är en tolkningsprocess hos entreprenö

rer i företagsledningen. Den avser företaget när det växer till att

bli ett storföretag. Institutionaliseringsprocessen kommuniceras mel

lan entreprenörer och mellan företag. Processen innebär att relationer

och handlingar blir tagna för givna såsom delar av den externa verk

ligheten. Institutionaliseringsprocessen startar vid företagets

bildande och avslutas när verksamheten avvecklas eller integreras med

annan verksamhet (i enlighet med definitionen, kap 1.3.2).

En institutionell handling är både intersubjektivt definierad - möjlig

att upprepa av andra aktörer utan att ändra dess innebörd - och ex

ternt definierad - så att den kan uppfattas som en del aven aktörs

externa verklighetsuppfattning (Zucker, 1977). Institutionaliseringsp

rocessen definierar vad som är meningsfullt och vilka handlingar som

är möjliga. Informationen kommuniceras mellan människor så att förstå

else skapas och den nya kunskapen betraktas som korrekt information.

En befattningshavare som upprätthåller en viss specifik funktion i ett

företag utför handlingar och vidtar åtgärder, vilka uppfattas som en

S Normann (1975) förklarar företagets utveckling som en växtide. Processynen
beskrivs på följande sätt. Planering är ett inlärnings förlopp i vilket
perspektivet ständigt skiftar mellan visioner och omedelbara åtgärder,
människan (och företagsledningen) som lärande och kunskapsuppbyggande system,
lämplig i komplexa planeringsmiljöer (orsak-verkan-samband, restriktioner och
möjligheter samt systemgränser delvis okända), tidiga stadier i företagens
utveckling och spänningar och missfits är i stor utsträckning önskvärda och
utgör resurser i planeringen.
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del i företagets institutionaliseringsprocess. Däremot när någon ut

övar personligt inflytande genom t ex övertalning eller karisma ger

detta inte en institutionellt betingad handling. Institutionella hand

lingar och institutionell kunskap behöver inte övervakas eller

motiveras, vare sig genom belöningar eller bestraffningar, endast kom

municeras mellan entreprenörer. Kostnaderna för företagets

administrativa funktion kan därför hållas lägre ju fler handlingar i

den administrativa processen som kan bli en del av institutionalise

ringsprocessen.

När företagsledningen försöker förstärka institutionell kunskap med

belöningar eller bestraffning uppfattas detta av de anställda som in

formation om att det finns andra sätt att handla som eventuellt kan

vara till större fördel för dem själva. Institutionaliseringsprocessen

blir förstörd och ett inslag av opportunism uppstår.

Tre mekanismer verkar i institutionaliseringsprocessen genom formellt

kollektivt handlande:

- differentierade roller för olika aktörer

när en enda faktor institutionaliseras i ett formellt organise
rat kollektiv så tenderar andra delar av kollektivet att få ta del
av denna legitimitet. Ju tätare kollektivets struktur är inte
grerad desto snabbare går denna process (efter Hernes 1976: 540
44)

- när formella kollektiv får rätt att agera som juridiska personer
ökar antalet och typerna av nätverk (individuella och kollektiva).
Därigenom producerar det sociala systemet ett ökat motstånd mot
förändring, vilket i vissa sammanhang leder till institutionalise
ring (Zucker, 1988: 23-24).

Enligt DiMaggio (1988: 10) bör institutionalisering i stället förkla

ras med att aktörer utifrån sina ideal (intressen) interagerar i en

ständigt pågående process. Därigenom undgås uppfattningen att institu

tionalisering skall kunna uppfattas som ett tillstånd, i viss
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teoribildning liktydigt med byråkratisering9 .

"Institutionalization as an outcome places organizational structu
res and practices beyond the reach of interest and politics. By
contrast, institutionalization as a process is profoundly politi
cal and reflects the relative power of organized interests and the
actors who mobilize around them" (DiMaggio 1988: 13).

Synen på institutionalisering som en ständigt pågående process har jag

i analysen av det empiriska materialet tagit fasta på och nedan för

sökt beskriva i en livscykelteori för företagen (kapitlen sex till

åtta).

2.3.3 Institutionaliseringsprocessens yttre effekt

Institutionaliseringsprocessens yttre effekt är att den legitimerar

ett företag så att det blir en nödvändig del av ett större socialt

sammanhang. Som ett resultat av institutionaliseringsprocessen blir

företaget inte bara ett medel för individer eller grupper att uppnå

sina mål. Företaget får även en specifik roll i samhället. Institutio

naliseringsprocessens yttre effekt kan definieras efter Stymne (1970),

som det sätt på vilket företaget relaterar sig och blir bedömt av

maktcentra i omvärlden 10

Företaget blir i institutionaliseringsprocessen, dels ett medel för

individen att uppnå egna mål, dels erhåller företaget en specifik roll

9 Crozier (1964) undersökte ineffektivitet i de franska storföretagen.
Opportunism ledde till suboptimering och ineffektiv maktkoncentration enligt
Crozier. Villiamson (1985) uttrycker inga farhågor för att opportunism är
roten till ineffektivitet i stora organisationer, utan behandlar opportunism
som ett rationellt mänskligt beteende utifrån vilket det är möjligt att skapa
kontrakt där både individens och organisationens intressen tas till vara.
Sjöstrand (1985, 1987) tar inte ställning till huruvida opportunism hos i
organisationer är funktionellt eller inte. Sjöstrand betecknar dock
relationerna i bolag som i huvudsak kalkylerande.

10 Institutionalisering innebär att både affärside och kompetens finns i
företaget. Institutionaliseringen avser marknaden, företagets struktur och
ideal i företaget (Stymne, 1970).
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i samhällsmiljön. Denna specifika roll ger en stor överlevnadspotenti

al eftersom företaget blivit viktigt för flera funktioner i samhället.

Institutionella samhällsnormer är universellt definierade för alla

organisationer i ett speciellt samhällssystem enligt Hernes (1976).

Institutionella samhällsnormer utgör en del av företagets handlings

miljö. Det förutsätts att de som agerar på en viss marknad skall känna

till och rätta sig efter dessa normer. De utgör samhällets sätt att

utöver lagstiftning ange vad som kan betecknas som gott affärsmässigt

uppförande. Det är inte möjligt att upprätta kontrakt för att förändra

samhällsnormer. Samhällsnormer kan skilja sig åt mellan olika länder

och kulturer. Den institutionella miljön påverkar ett företag dels

genom den gradvisa legitimeringen aven ny procedur, position eller

strukturelement, dels genom de krav som etableras aven hierarkiskt

överordnad del av den institutionella miljön (Hernes, 1976).

Företag struktureras för att legitimera sin existens i förhållande

till aktörer vilkas resurser av olika slag det egna företaget är bero

ende av. Dessa handlingar är inte relaterade till kortsiktig

kostnadseffektivitet utan motiveras av ett långsiktigt behov av att

minska osäkerheten och öka överlevnadsmöjligheterna i en extremt osä

ker miljö (Meyer och Rowan, 1977).

"An organization demonstrates that it is acting on collectively
valued purposes in a proper and adequate manner, and by so doing
is able to ensure a continued flow of necessary resources. That is
the adaption of prescribed structures demonstrates organizational
worth" (Meyer och Rowan, 1977: 319).

2.3.4 Sammanfattning av institutionaliseringsteorin

Institutionaliseringsteorin kan indelas i två delar, dels institutio

naliseringsprocessens inre effekt för att skapa samordning, dels

institutionaliseringsprocessens yttre effekt för att skapa legitime

ring. Jag har i detta arbete valt att i första hand behandla

institutionaliseringsprocessens inre effekt. Institutionaliseringspro

cessen bör förklaras med att aktörer utifrån sina levnads- och

ledningsideal interagerar i en ständigt pågående process. Därigenom
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undgås uppfattningen om ett institutionellt tillstånd liktydigt med

byråkratisering.

För den inre processen betraktas följande faktorer väsentliga i före

tag vilka tillv~rkar produkter med komplex teknik i extremt osäker

miljö, en viss permanens hos företaget, ledningens förmåga att identi

fiera, bevara och försvara en särpräglad ledningskompetens, ledningens

förmåga att etablera en fungerande ledningsideologi och reproduktionen

av kunskap, erfarenhet och skicklighet.

2.4 Den institutionella entreprenörens situation

2.4.1 Inledning

Företagens ursprung har, som framgår ovan (kap 2.2.2), stor betydelse

för deras fortsatta utveckling. De flesta informations teknologi bolag

grundas aven privatperson11 . Grundaren personifierar en ide han vill

förverkliga genom att starta företag.

Den hittills dominerande institutionaliseringsteorin har i alltför

liten grad uppmärksammat förutsättningar i vilka aktörernas levnads

och ledningsideal påverkar institutionaliserings- processen. Nedan

avser jag tillföra entreprenörs- och agenteorin ett resonemang om hur

levnads- och ledningsideal påverkar ledningsprocessen via övervakning,

kompetensutveckling och engagemang.

Entreprenörsteorin är mycket omfattande. Den sträcker sig bakåt till

1700-talet. Det ligger dock inte inom ramen för detta arbete att ana

lysera hela teoribildningen. Syftet med litteraturgenomgången nedan är

att redogöra för några definitioner av entreprenörskap.

Entreprenörer benämns, med en ganska vedertagen benämning, de männi

skor som upptäcker nya affärsmöjligheter och startar företag (Hornaday

11 Detta stöds av mina egna resultat från enkätundersökningen, vilka
redovisas i bilaga fem.
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&Aboud, 1971; Pickle, 1964). Den omfattande teoribildning som finns

om entreprenörskap ger dock en mer divergerande bild än så. För att

klara ut synen på entreprenörskap ges här begreppet ett prefix. De

entreprenörer vilka fungerar i ett organisatoriskt kontext benämner

jag institutionella entreprenörer (Eisenstadt, 1968: 409-429). Entrep

renörer utövar institutionellt ledarskap när företaget vuxit till en

storlek där lednings teamets samlade ledningskompetens är avgörande för

framgång, inte endast grundarens kompetens och engagemang.

Föreställningen att människor med speciella egenskaper, i ett organi

satoriskt sammanhang, kan betecknas som entreprenörer delas av ett

flertal forskare (Knight, 1921; Schumpeter, 1934; Evans, 1949; McClel

land, 1961; Ronstadt, 1982; Schollhammer, 1982; Shils, 1982). Det som

förenar småföretagets och stora företags entreprenörer är strävan mot

och utveckling av särpräglad kompetens (Vesper, 1980). Med denna syn

på entreprenörer och entreprenörskap, vilken jag delar, är småföreta

garen entreprenör endast så länge han lyckas skapa nya sociala mönster

och tekniska lösningar. Begreppet entreprenör kan inte reserveras en

bart för småföretagare, vilket var innebörden hos de tidigaste

klassiska entreprenörs teoretikerna.

2.4.2 Klassisk entreprenörsteori

Entreprenören som en central aktör i ekonomisk bemärkelse kan dateras

tillbaka till mitten av sjuttonhundratalet och Cantillon (1755),

"Essai sur la nature du commerce en general". Marknaden betraktades av

Cantillon som ett självregulerande nätverk av ömsesidiga arrangemang

(Hebert &Link, 1982). Marknaden producerade jämviktspriser och ent

reprenören hade en central roll i att påverka detta resultat. Den

drivande kraften var egenintresset, och entreprenören påverkade pri

serna genom sitt risktagande och agerande på marknaden.

Entreprenörerna var ansvariga för alla utbyten och förändringar i eko

nomin. Entreprenören köper till ett fastställt, känt pris och säljer

till ett osäkert pris. Han eller hon måste därför vara medveten om hur

prisutvecklingen för en vara kan utvecklas, liksom ha kunskap om att
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priset för en produkt kan variera på olika marknader eller orter. Kun

skap och tillgång till information om prisutvecklingen på olika

marknader var således en förutsättning för framgångsrikt entreprenör

skap. Entreprenören förutsattes ha tillgång till kapital. En

entreprenör var någon som hade förutseende och vilja att ta risker för

att göra en förtjänst (Cantillon, 1931).

Say (1845: 330-331) utvecklade en generell teori om entreprenörskap.

Entreprenörskap var i första hand företagsledning med gott omdöme, där

ägandet av kapital inte var nödvändigt utan kapitalet lika gärna kunde

vara lånat. Kapitalist var ägaren till kapital och entreprenör den som

med effektiv företagsledning såg till att kapitalet användes på ett

sätt som ledde till ökad kapitalbildning. Vissa institutionella för

hållanden i samhället var dock nödvändiga för entreprenörskap. En av

dessa var sammansättningen, fördelningen och säkerställandet av privat

äganderätt. Utan möjligheten att skapa ett privat kapital, fanns inte

de nödvändiga incitament som krävdes för entreprenörskap. Belöningarna

behövde dock inte nödvändigtvis härröra från eget kapitalackumulerande

utan kunde lika väl bestå av lön för den entreprenöriella verksamhe

ten. Entreprenören betraktades som en slags överlägsen arbetskraft,

vilken var nödvändig för att produktionen av varor skulle fungera ef

fektivt. Övervakning och administration var enligt Say (1845)

entreprenörskap.

Österrikiska skolan har gjort sig känd som en speciell teoribildning.

Karaktäristiskt för denna ansats i ekonomisk teori var dess syn på

marknaden som en process. Genom en sådan ansats kommer entreprenörskap

att bli en viktig faktor som förklarar varför marknadens dynamik be

står. Entreprenörer är de som bryter mot det traditionella och skapar

nya sociala mönster och tekniska lösningar. Menger (1871) "Principles

of Economics" var grundaren till den österrikiska skolan. Mengers ny

tillskott till teorin var introduktionen av ett subjektivistiskt

synsätt. Detta innebar att människans uppfattning och tolkning av oli

ka förhållanden var det som påverkade ekonomisk förändring och inte

förändringarna i sig. Menger utvecklade en produktions teori som utgick

från ett kausalt samband mellan användbara produkter och tillfreds

tällande av mänskliga behov. En utgångspunkt som fortfarande tillämpas

inom företagsekonomin. Entreprenören är den person som kalkylerar och
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fattar beslut om vilka produktionsprocesser som skall förverkligas.

Enligt Menger innefattade entreprenörielI aktivitet följande saker:

- att ta fram information om den ekonomiska situationen
- ekonomiskt kalkylerande - alla de olika beräkningar som måste
göras om en produktionsprocess skall bli effektiv
- viljeakten genom vilken råvaror tillförs en speciell produk
tionsprocess
- övervakning av produktionsplanen så att den utförs så ekonomiskt
som möjligt (Menger, 1950: 160).

Schumpeter (1939) lade grunden till den teoribildning som nu benämns

utvecklingsteori12 • Osäkerhet i miljön är förklaringar till entrepre

nörskap och tillväxt. Osäkerheten i sig själv utlöser tävlan under

oförutsägbar konkurrens.

ailjoosikerhet --. tävlan ----. entreprenörskap ----. tillväxt

Figur 2:3 Tävlan under oförutsägbar konkurrens

Entreprenören är entreprenörielI så länge han eller hon realiserar nya

kombinationer. Den dag entreprenören övergår till att skörda frukterna

av sin verksamhet är han eller hon företagare i en annan bemärkelse.

En entreprenör är alltså inte samma sak som en företagare i ett litet

företag. En entreprenör kan även vara verksam i ett storföretag. Ent

reprenörer kan även finnas i helt andra verksamheter. Även anställda i

ett företag kan verka som entreprenörer (Schumpeter, 1934).

12 Liksom den beteendevetenskapligt influerade företagsekonomiska
företagsteorin så förnekade Schumpeter möjligheten att människor i företag
kunde antas fatta beslut på helt rationella grunder (Simon, 1957; March &
Simon, 1958; Cyerth & March, 1963). Det är aktörer, inte vinstmaximering i
företag som får ekonomin att utvecklas. Innovationer är därvid den drivande
kraften. Han skiljer därvid på sociala innovationer och tekniska innovationer,
båda lika viktiga för att ett tekniskt-ekonomiskt framskridande skall vara
möjligt. Innovation är både att uppfinna en sak eller förbättra en uppfinning
och att utnyttja en produkt på ett nytt sätt. Begreppet ges innebörden att
skapa nya kombinationer genom introduktionen aven ny produkt, introduktionen
aven ny produktionsmetod, att skapa en ny marknad, att skapa en ny
leveranskälla, eller att ge industrin en ny organisation t ex genom att skapa
en monopolposition. (Schumpeter, 1939: 66).
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Entreprenörens framåtanda, att tillvara ta möjligheter som dyker upp

omvandla dessa till affärer och därav påverka marknaden poängteras av

Mises (1949). Entreprenörsrollen är att sträva efter vinst och detta

är även den kraft som driver marknadsekonomin. I sin strävan efter

vinst är entreprenören också villig att ta risker. Besluten rör allt

som har att göra med framgångsrikt företagande och inskränker sig inte

endast till beslut rörande nya innovationer som fallet är hos Schumpe

ter (1939).

2.4.3 Nyare entreprenörsteori

Distinktionen mellan risk och osäkerhet klargjordes av Knight (1921).

Risk definierades som ett möjligt icke önskvärt utfall vilket man kun

de beräkna sannolikheten för att det skall inträffa. Osäkerhet

definierades som något som var omätbart. Affärsmän korrigerar fel i

prissättningen av varor och tjänster genom sitt omdöme och tolkning av

marknadens osäkerhet. Därigenom skapas vinst och styrs ekonomisk akti

vitet. De människor som dessutom har förmågan att leda andra människor

i organisationer definieras som entreprenörer.

En annan syn på entreprenörskap är den att entreprenörer antas ha upp

giften att bestämma vilket slag av affärer som skall bedrivas (Evans,

1949). Beslutsområdet omfattar typen av varor och tjänster som skall

utbjudas, storleken på företaget och kunderna man vänder sig till.

Entreprenör enligt denna definition är den som beslutar om företagets

affärside. När väl dessa beslut fattats kan de beslut som har att göra

med genomförandet tas av företagsledningen. Implicit i resonemanget

ligger tanken att det är möjligt att delegera företagsledningsrollen,

men däremot inte entreprenörsrollen.

Entreprenör för Gilder (1984) är den som bokstavligt skapar kapital

och ger produktionsfaktorerna dess värde. Därigenom är det också genom

entreprenörer som nya marknader uppkommer. En entreprenör är således

inte en optimerare av tillgångar utan en frambringare av tillgångar.

Entreprenören är ingen upptäckare av möjligheter, eller minimerare av

informations- eller transaktionskostnader. Entreprenörer åstadkommer

med eget arbete nya ekonomiska möjligheter.
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Den första grundstenen i en teori om entreprenörskap är att entrepre

nören inordnar sig i sitt sociala sammanhang. Entreprenörens

personliga egenskaper, attityder, färdigheter och kunskaper om arbets

uppgifter avgör vad som är viktigt och oviktigt, liksom vad som

uppfattas som rätt och fel. Entreprenören söker inte fakta som i förs

ta hand ger rationella beslut, utan sådana som befrämjar handling. Den

andra grundstenen är att entreprenören behöver en god portion själv

tillit för att kunna handla efter eget hjärta och hjärna. Den tredje

grundstenen är att självständigheten hos entreprenören är illusorisk

eller relativ. Entreprenören utvecklar ett nätverk vilket fungerar som

ett socialt stöd. Entreprenören styr sitt företag med vad som kan kal

las "timing-management". Alerthet och förmåga att ta vara på

möjligheter som dyker upp är entreprenörens effektivitetskriterier.

Entreprenörskapets kompetenselement sammanfattas som att entreprenören

skapar, är egocentrisk, beroende av personligt nätverk och har förmåga

att länka konkret handling och visionärt tänkande (Johannisson, 1986).

2.4.4 Småföretagares levnadsideal

Människor bekänner sig till olika grundläggande synsätt eller livsfor

mer beträffande sin inställning till arbete (Hjalager & Lindgaard,

1984). Produktiv verksamhet innebär olika omfattning av arbete anpas

sat till dessa livsformer (Höjrup, 1983). Livsformerna delas upp i

lönearbetslivsform, självständighetslivsform och karriärbunden livs

form.

l-~~~~~=--oo:--"-----1._-----t.~Ledningsideal

Figur 2:4 Levnadsideal påverkar ledningsideal.
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Lönearbetslivsformen

Lönearbetslivsformen innebär att man arbetar för andra mot betalning.

Arbetet betraktas som en uppoffring för att erhålla en meningsfull

fritid. Krav och önskemål i arbetslivet gäller främst ökad lön och

bättre arbetsvillkor. Lönearbetslivsformen kan sägas utgöra en domi

nerande livsform i samägda företag (S - bolag). De sociala idealen

sägs oftast vara dominerande när anställda tar över företag. Bevara

sysselsättningen är ett övergripande mål. Underleverantörer

(medleverantörer) till storföretag kan ibland omfatta överlevnadsmål,

en social målsättning snarare än affärsmässiga eller ekonomiska mål

sättningar för sin verksamhet (SOll 1980:36).

Självständighetslivsformen

Småföretagare i traditionella branscher har en självständighetslivs

form. Denna livsform innefattar inte en önskan om tillväxt för

företaget. Företaget är knutet till den ort där grundaren bor och i

vilken verksamheten drivs. Grundarens familjesituation bestämmer det

engagemang som ges företaget (Glueck, 1980).

I en dansk undersökning har 50 procent av alla nyföretagare som mål

att bli herre i sitt eget hus, dvs ett självständighetsmotiv (Bruuns,

1980). Detta gällde bara för 14 procent av de som startade nytt före

tag inom elektronikindustrin. Hantverksrådet i Danmark (1983) har även

undersökt motiven bakom nyföretagandet. Man fann att fullföljandet av

en produktide var viktigt för 45 procent av företagarna. Inom elektro

nikbranschen var detta dock bara viktigt för 10-15 procent av

nyföretagarna.

Sammanfattningsvis har således nyföretagarna i elektronikindustrin

levnads- och ledningsideal som skiljer sig från vad som gäller för

övriga nyföretagare.
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Den karriärbundna livsformen

Den karriärbun~na livsformen karaktäriseras av att arbetet är ett me

del till att realisera en bestämd levnadsstandard. Samtidigt är

arbetet ett mål i sig. Den karriärbundne är professionell i sin håll

ning till eget och andras arbete. Innovationer, tekniska ideer och

knowhow skall utnyttjas på ett sätt som stämmer med fackmässig själv

respekt och ambitioner. Karriär för en småföretagare blir därför att

kompetensmässigt utveckla företaget, sig själv och de anställda så att

verksamheten blir framgångsrik och därmed växer i omfattning. Det har

dock varit långt färre verksamheter som startas med en karriärbunden

livsform, än som startas med en självständighetslivsform. (Hjalager &

Lindgaard 1984: 55).

I en svensk undersökning (Beckerus &Roos, 1985) kartlades företagares

dominerande karaktärsdrag och värderingsmönster med hjälp av Maccobys

(1981) begrepp social karaktär. I Beckerus & Roos undersökning är en

expertorienterad småföretagare kvalitetsmedveten, respekterande och

auktoritär, ansvarskännande och kontrollerande, noggrann, ekonomisk

och envis, mycket ärlig, hårt arbetande och tvångsdriven, med överty

gelser, perfektionist och med förbättringsambitioner. Spelaren är en

djärv, innovativ risktagare, strategisk, renhårig, flexibel, inspirer

ande, förförisk och tävlingsinriktad.

De flesta småföretagare visade sig ha en expertorienterad syn på före

taget, vilken inte är speciellt tillväxtorienterad13 . Vad som är

intressant att notera är att de företagare som verkade inom data- och

elektronikbranschen omfattas av karaktärsdraget spelaren för vilken

tillväxt av företaget är viktigt (Beckerus &Roos, 1985). Den karriär

bundna livsformen, vilken mot bakgrund av refererade studier, antas

gälla för grundare av informationsteknologibolag, innefattar således

levnads- och ledningsideal i form av kunskapsutveckling, specialise

ring och tillväxt.

13 Andra forskningsresultat ger liknande resultat, SHIO 1986a, b; Davidsson,
1987.
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2.4.5 Ledningsidealen hos en entreprenör är inte alltid maximering av

vinst eller tillväxt

Gemensamma ideal hos institutionella entreprenörer är förutsättningen

för att dessa skall gå samman under mer eller mindre formaliserade

former och bilda ett företag. Ett företag inom informationsteknologi

området har ett lednings team, vilket består av ägare och/eller

anställda. Ägare och anställda har inte nödvändigtsvis gemensamma led

ningsideal, vilket kan skapa effektivitetsproblem.

Det är genom kunskap om hur levnads idealen påverkar lednings idealen i

företag med olika ägarformer som det är möjligt att komma till en dju

pare förståelse för hur ledningsprocessen ser ut i ett företag.

Entreprenörer har inte alltid samma levnads- eller ledningsideal.

Grundare, ägare och anställda omfattar olika ideal beroende av om de

är delägare i verksamheten eller engagerar sig i bolagets verksamhet

av andra skäl. Framgångsrikt entreprenörskap i mindre och medelstora

företag mäts antingen med företagets tillväxt eller med avkastningen

på investerat kapital.

Ledningsteamet utgör sammantaget de institutionella entreprenörerna i

företagets topporganisation. Ledningsteamet kan bestå av bolagets

grundare, ägare, styrelsens ordförande, verkställande direktör och

någon eller några av företagets högsta chefer (i enlighet med defini

tionen kap 1.3.2). Vissa personer kommer att tillhöra ledningsteamet

genom förtrogenhet inom ett kritiskt kunskapsområde.

Vanligtvis dominerar en ägarkategori i aktiebolag, t ex grundare,

företagsledningen, externa privata ägare eller koncernbolag. Helt

spritt ägande förekommer också i vissa bolag (jämför kapitel fyra).

Grundarna utövar genom sitt ägande och sin ledning från första början

ett mycket starkt inflytande på ledningsidealen. Företagsledningen

präglar gemensamt värderingarna i företagsledningsägda bolag. Koncern

ledningen utövar inflytande över dotterbolagens ledning när så anses

erforderligt i koncerndotterbolag. De institutionella entreprenörernas.

ledningsideal styr därigenom innehållet i ledningen aven hel koncern.

I externt privatägda bolag är den anställda företagsledningens möjlig

heter till inflytande större genom att det operativa handlandet inte
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övervakas av ägarna på annat sätt än genom styrelsen. I bolag med ett

blandat ägande, spritt på olika händer kan konflikter om inflytandet

uppkomma mellan entreprenörer i företaget.

Maktkamper förekommer i näringslivet. De avspeglar sig t ex i olika

börsvärden på företagens A och B-aktier, där de röststarka A aktierna

betalas betydligt högre i företag där ägandet är spritt. Förekomsten

av många aktieägare, där var och en endast innehar en liten del av

aktiekapitalet, leder till en förskjutning av det direkta inflytandet

på ledningsideologin från ägarna till den anställda företagsledningen

(Berle & Means, 1968: 358; Galbraith, 1967)14.

Ägarnas ledningsideal är inte alltid samma som de ideal som omfattas

av ledningsteamet i övrigt. För externa ägare rör sig idealen ofta om

räntabilitet på insatt kapital. Har bolaget interna ägare som grundat

företaget kanske företagets överlevnad, självständighet, kunskapsut

veckling, kvalitet på produkterna, intressanta arbetsuppgifter och en

god arbetsmiljö sätts i första rummet (se intervjuundersökningen kapi

tel fem).

Ett företags anknytning till en speciell lokalisering är stark. Viktig

är inte minst de sociala och miljömässiga förhållandena på arbets

platsen och de under en längre tid upparbetade företagsinterna och

externa affärsrelationerna (Steiner, 1975). I vissa fall, som framgår

ovan (kap 2.5.4), dominerar sociala och trivselmässiga ideal i männi

skors val av arbete. Ägaren har levnadsideal som inte innefattar en

önskan om tillväxt, utöver den ram som lokaler och andra fysiskt iden

tifierbara förhållanden ger.

För anställda ledare är tillväxt viktigt av flera skäl. En anställd

företagsledning känner en större tillfredställelse i ett växande före

tag med att nya och intressanta arbetsuppgifter ger möjligheter till

karriär. Chefspositioner ger en högre status och lön i ett växande

14 Fem nivåer för ägarskapsinflytande angavs av Berle & Means (1968: 358).
Kontroll genom nästan fullständigt ägarskap, majoritetskontroll,
minoritetskontroll, kontroll med hjälp av lagar och bestämmelser och
ledningskontroll.
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bolag i förhållande till vad som gäller i en oföränderligt liten

verksamhet15 .

Ledningsideal kanske inte alltid kan kombineras så att alla aktörer

upplever företaget som en intressant och engagerande arbetsplats. I

vissa fall blir samordningsproblemen stora och kraven på övervakning

via hierarkin med regler och normering nödvändig. Detta är åtgärder

vilka motverkar en framgångsrik institutionaliseringsprocess och i

··11 k b ok · · 16sta et ver ar mot yra ratlserlng .

Den externa situationen, företagets ursprung och storlek sätter grän

ser för entreprenörers handlande. Teknik, produkter och marknader

bestämmer i övrigt vilken ledningsideologi som är effektiv. Informa

tionsteknologibolagen har en högteknologisk, kunskapsbaserad

verksamhet, vilken ställer krav på entreprenörernas ledningskompetens.

Grundarna till och entreprenörerna i de mindre och medelstora företa

gen i denna bransch önskar utveckla företaget, produkterna och de

anställda. De har oftast både kompetens och ambitioner till detta.

Exempel på ideologier för ledningen av ett företag

Ledningsidealen kan bli de styrinstrument som ägare och företagsled

ning mer eller mindre medvetet använder för att få en önskvärd

inriktning på verksamheten. Ledningsidealen kan ge förståelse för

ändamålet med företagets affärsverksamhet och blir därför centralt för

15 De anställda företagsledarna, den s k teknostrukturen får genom sitt
informationsövertag den dominerande makten över dagens större företag.
(Galbraith, 1967)

16 Den ideala organisationen, byråkra~in utmärkes av följande
karaktäristika (Weber, 1948). Långt driven specialisering, strikt
ansvarsfördelning, hierarkisk uppbyggnad av organisationen, tjänstevägens
princip vid samordning, auktoritet baserad på formell status,
programstyrning, opersonliga kontakter och säkerhet i anställning och
befordran, dvs reglerad befordringsgång. Crozier (1964), Woodward (1965)
och Perrow (1972, 1979) diskuterar dysfunktionalitet i stora organisationer
på grund av byråkratisering. Vissa funktionella avdelningar eller aktörer
kan utöva inflytande genom generaliteten i deras funktioner. Den praxis som
uppstår skapar tröghet i handlande och beslutsfattande.
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en effektiv ledningsprocess. Styrkan i och omfattningen av gemensamma

ledningsideal avgör vilken slags övervakning och engagemang som före

kommer.

Delade ledningsideal hos entreprenörer i ledningsteamet innebär att

fortlöpande kontroll inte blir nödvändig för att verksamheten skall

fungera effektivt. I företag där delade ledningsideal är viktiga för

effektivitet, förlorar direkta styrmedel sitt värde och indirekta sym

boliska styrmedel används för att skapa samordning och engagemang.

Ledningsideologin blir ett styrningsinstrument som (Gouldner, 1976):

- används för att benämna ett sammanhållet system av ideal

- har förmågan att förena det sammanhållande abstrakta helhets
perspektivet i en konkret situation där handling krävs

- hjälper till att skapa ett värdemässigt rättesnöre för männi
skors handlingar

- hjälper till att förstå situationer som kräver handling

binder samman människor i ett företag

- är något fundamentalt annorlunda än de familje- och vänskapsband
som karaktäriserar småföretag

- förenar främlingar genom ~t den förenar dem som har gemensamma
ideal, och som

- är viktig i ett växande företag där familje- och vänskapsband
ersatts av arbetsorienterade besluts- octr~ndlingsmönster

Tre separata lednings ideal för ägarstyrning kan enligt Lundgren (1986)

urskiljas. Dessa är kapitalideal, kontraktsideal och spe~deal.

Kapitalidealen framhäver vinst- och kapitalrnotiven. De betraktas till

en del vara överordnade övriga ledningsideal, eftersom en förutsätt

ning för all affärsverksamhet är ett vinstrnotiv. När kapitalideal får

dominera innebär detta att relationerna mellan anställda får ett kal

kylerande inslag, där opportunism och egenintresse kommer att prägla

handlandet (Sjöstrand, 1985; 1987).

Kontraktsideal framhäver det som har att göra med aktörers intresseba

lans, företagets överlevnad och tillväxt. Dessa ideal står för en

önskan om att bevara och utveckla företaget, samtidigt som ägare och
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anställda har möjlighet att artikulera sina intressen. Därigenom ger

kontraktsidealen stabiliserande relationer.

Specialistideal framhäver företageits behov av kompetens i form av män

niskor med specialistutbildning i~om olika områden. Idealen innefattar

även uppfattningen att vissa männ]skor besitter egenskaper som gör dem

lämpliga att fungera som chefer i en hierarkisk företagsstruktur.

Dessa ideal betonar utvecklingsmöjligheter i form av karriär och kom

petensutveckling för anställda. De medför därför kunskapsutvecklande

relationer.

Affärstänkande finns, enligt Beckerus och Edström (1988), av tre olika

slag i företag17 • Det kan beskrivas som produktionslogik, uppdragslo

gik och marknadslogik. Produktionslogiken fokuserar på produk

tiviteten. Marknaden betraktas som given och opåverkbar. Teknologin

ges den största vikten. Genom noggrann planering, kontroll och upp

följning kan teknologin bemästras och produktionen rationaliseras. Den

hierarkiska företagsstrukturen är viktig, detalj kontroll nödvändig.

Uppdragslogiken innebär att arbetet utförs på uppdrag av kunden. Affä

rerna definieras i samarbete me~lan kund och företag. Möjligheten till

ett friktionsfritt samarbete mellan företaget, som är den tillverkande

och säljande parten, och köparen som har för avsikt att bruka produk

ten blir väsentlig när uppdragslogik tillämpas. Projektorganisation

runt aktuella uppdrag tillämpas ofta iföretagsstrukturen.

Marknadslogiken innebär att företagen fokuserar uppmärksamheten mot en

speciell kundkategori eller marknad. Produktutvecklingen för denna

marknad blir väsentlig och kontakten med kunden likaså. Marknads- och

produktutvecklingsavdelningarna i företagen samarbetar för att lösa

kundernas problem. Marknadsorganisation och distributionssystem är

viktiga konkurrensfaktorer.

17 Ett doktrinskifte håller på att ta form i de svenska storföretagen
genom att en tidigare förhärskande produktionslogik i många företag håller
på att ersättas aven marknadslogik och i vissa företag en uppdragslogik i
ledningen av företagen (Beckerus &Edström, 1988).
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Genom att kombinera kapital-, kontrakt- och specialistideal med de tre

slagen av affärs tänkande så formuleras nio olika ledningsideologier

vilka kan ligga till grund för handlandet i företagen (jfr kap 7.2.1).

Tabell 2:1 Nio ledningsideologier

Mfårslogik

Produktions
logik

Uppdrags
logik

Marknads
logik

Relationspåverkande ideal
Kapitalideal Kontraktsideal Specialistideal

Produktions- Produktions- Produktions
kapitalideal kontraktsideal specialistideal

Uppdrags- Uppdrags- Uppdrags-
kapitalideal kontraktsideal specialistideal

Marknads- Marknads- Marknads-
kapitalideal kontraktsideal specialistideal

2.4.6 Behovet av övervakning i mindre och medelstora tillväxtföretag

Agentteoretiska förklaringar

Behovet av övervakning av anställda har uppmärkssammats främst i den

teoribildning som benämnes agentteori. Agentteorin fokuserar konflik

ten mellan uppdragsgivarens och uppdragstagarens intressen. I ett

företag kan detta gälla t ex ägarens intressen i förhållande till en

anställd företagsledare eller en koncernledning i förhållande till ett

dotterbolag. Uppdragsgivarens välfärdsfunktion optimeras, givet vissa
/"l

antaganden avseende uppdragstagarens beteende i anställningsförhållan-

det, vilket regleras med ett kontrakt.

I agent teorin diskuteras styrmetoder vilka har karaktär av direktstyr

ning (Balman, 1982). Direktstyrningen är en form av kontrollstyrning

som kan leda till icke önskvärda interna relationer såsom ömsesidig

kontroll och kalkylerande engagemang (figur 2:5). Ägarna har genom

sitt investerade kapital, intresse av att företaget är effektivt.

Ägarnas intressen kan approximeras till krav antingen på utdelning

(räntabilitetskrav) eller värdetillväxt. Hotas aktieägarnas intressen

kan dessa dra sitt kapital från företaget. Mueller (1972) hävdar att
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företagsledare måste ha en viss frihet i förhållande till aktieägarnas

krav för att kunna prioritera tillväxt före avkastningskraven. Denna

frihet kan uppnås antingen genom att företaget lyckas erhålla en så

hpg vinstnivå att den tillfredställer aktieägarna eller genom att

ägarförhållandena är sådana att aktieägarna inte kan kontrollera före

tagsledningens åtgärder, vilket kan vara fallet t ex vid ett mycket

spritt aktieägande.

Liao (1975) rapporterar om en empirisk undersökning av 186 verkställ

ande direktörers inställning till kortsiktig avkastning på investerat

aktiekapital respektive långsiktig tillväxt för företagen. Resultaten

visade att VD i små och stora företag hade en mer avkastningsvillig

attityd, medan VD i medelstora företag i högre grad önskade tillväxt

för företaget. Resultaten förklarades med att i småföretag och stor

företag är beroendet av aktiekapital större och följaktligen är VD

lyhörd för aktieägares avkastningskrav. I småföretag är VD vanligen

ägare till aktiekapitalet, varför avkastningen utgör VDs lön för ar

betet. I medelstora företag sker finansiering av tillväxten i högre

grav med hjälp av lånat kapital, samtidigt som VD ofta innehar en

större proportion av aktiekapitalet än vad som är fallet i storföre

tag.

Det agentteoretiska synsättet utgår från antagandet om att uppdragsta

gare i första hand söker tillfredsställa sina egna intressen18 .

Egenintresset styr olika aktörers handlande på ett opportunistiskt

sätt. Med opportunism menas här att aktörer kan utnyttja ofullkomlig

heter i företagens kontrollsystem för att öka sin egen nytta till

nackdel för sina uppdragsgivare (Williamson 1975, 1985). Vidare antas

att olika äganderättsstrukturer ger olika straff- och belöningsstruk

turer. Straff- och belöningsstrukturerna påverkar i sin tur hur

uppdragstagare handlar. Stor vikt läggs därför i agent teorin vid beho

vet av kontroll och övervakning.

18 "individuals are assumed to seek their own interests and to
maximize utility subject to the limits established by the existing
organizational structure" (Furubotn & Pejovich, 1972: 1137).
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Det är möjligt att separera ägandet från kontrollfunktionen i ett bo

lag. Anställda professionella företagsledares intressen är inte

identiska med ägarnas. Detta medför ett kontroll- eller styrproblem.

Styrelsen kontrollerar och övervakar de viktigaste besluten samt an

ställer, avskedar och belönar de högsta direktörerna i bolaget.

Kontrollen sker dessutom i beslutshierarkin.

Kontrakt förekommer i samband med köp och försäljning och i samband

med upplåtande av produktionsresurser (anställnings- och affärs

kontrakt). Företag är en arena för kontrakt avseende produktion, köp

och försäljning (Furubotn & Pejovich, 1972: 1139). Jensen & Mechling

(1976) poängterar att kontrakt måste övervakas. De etableras mellan

företag som juridiska enheter och leverantörer, kunder, långivare,

etc. Kontrakten medför agentkostnader. Författarna utvidgar

huvudmanna-agentförhållandet _att gälla även för relationer mellan ett

företag och aktörer i dess miljö. En syn som är konsistent med Coase

(1937) och senare Villiamsons (1975) transaktionskostnadsteöri. Trans

aktionskostnadsteorin innebär i korthet att företag väljer att lösa

problem genom kontrakt i sin egen hierarki före kontrakt på marknaden

när intern kontraktering ger de lägsta kostnaderna.

Vad som gör kontrakt viktiga är att de överlåter tillstånd att göra

något med de varor och tjänster kontrakten avser. Vissa funktioner som

hör ihop med ägandet överförs genom kontrakt mellan aktörer. Ägande

rätt tillåts överföras av andra aktörer än aktieägarna i ett företag

genom köp och försäljning. Väsentligt när företag studeras utifrån ett

kontraktsperspektiv är utbytet som aktörer kan få av att ingå kontrakt

av olika slag. Utbytesiden, d v s transaktioner av äganderättigheter

är väsentlig. Det blir också önskvärt att veta vilka ideal aktörer

försöker tillfredställa inom ramen för företaget. Företagets mål blir

inte intressant. I stället fokuseras intresset på optimering av de

enskilda aktörernas mål19 .

19 "The firm is not an individual. It is a legal fiction which
serves as a focus for a complex process in which the conflicting objectives
of individuals are brought inta equilibrium within a framework of
contractual relatIons" (Jensen & Meckling, 1976).
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Effektiviteten i utbytesnätverket kan mätas i prisnivå på produkter

eller produktionsresurser, räntenivå på lånat kapital eller aktiemark

nadspriset •

Övervakning och tillväxt

I småföretag förklaras möjlig}:1eter till effektivt beslutsfattande med

att ägaren och beslutsfattaren är en och samma person vilken bär risk,

äger aktier och fattar beslut. På detta sätt elimineras behovet av

övervakning.

När företaget växer blir mängden beslut och komplexiteten i dessa så

stor att grundaren inte själv klarar beslutsfattandet. Därför anställs

folk till hjälp i företagets ledning. Separationen av risk och be

slutsfattande kan inte genomföras på ett effektivt sätt utan att

grundaren övervakar de anställda vilket medför kostnader. Grundaren

bär nu risk i form av ägande och en anställd företagsledning initierar

och genomför beslut. Övervakningsfunktionen innebär att

grundaren/ägaren godkänner och övervakar företagsledningen (Farna &

Jensen, 1983).

Förutom övervakningsproblemen som uppstår i det växande företaget är

avsaknaden av riskvillighet hos den anställda företagsledningen en

annan faktor som verkar begränsande på företagets utveckling. Ökade

kostnader för övervakning och minskade intäkter på grund av avsaknad

av motivation hos de anställda ger företaget ledningsproblem. För att

de anställda skall vara motiverade måste de ges delägarskap eller an

dra belöningar kopplade till bolagets resultat och väljas ut på basis

av både tillgång till ekonomiska resurser och kunskap om företagsled

ning. Detta ger en begränsad möjlighet att finna lämpliga personer

enligt Farna &Jensen (1983).

Vid ytterligare tillväxt sprider grundaren riskerna genom att sälja ut

en viss del av aktiekapitalet. Enligt teorin minskar grundarens in

tresse av företaget i proportion till sitt eget finansiella

engagemang. Övervakningsuppgiften måste därför övertas av företagets

styrelse och beslutsfattandefunktionen av verkställande direktören som
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slutligt ansvarig inför styrelsen (Farna &Jensen, 1983). Dessa föränd

ringar (turbulens) innebär stora påfrestningar på organisationen och

måste genomföras med kunskap om vilka förändringar som är nödvändiga i

olika faser av företagets utveckling.

En ytterligare separation och spridning av riskerna är försäljning av

aktierna på marknaden, vanligtvis via en aktiebörs. Genom en sådan

riskspridning övervakas företaget även av aktieägare, vilka inte har

för avsikt att agera i form av att löpande godkänna företagsledningens

agerande. Godkännandet blir i stället implicit. Så länge förtroende å

ena sidan finns för företagsledningen behåller tysta externa aktieäga

re sina aktier och värdet kan stiga genom att marknaden vidgas via

ökad efterfrågan på företagets aktier. Om å andra sidan förtroendet

för företaget skulle svikta har aktieägarna möjlighet att sälja akti

erna och investera i ett annat företag. Detta kallas aktieägandets

"exit"-funktion, till skillnad från aktieägarens "voice"-funktion,

vilken utövas när aktieägaren utnyttjar sin möjlighet att påverka led

ningen av företaget (Hirschman, 1970).

Något om ägarform och finansieringsmöjligheter

Finansieringen aven växande rörelse är vanligen ett problem20 . I en

extremt osäker miljö, liknande den som gäller för många informations

teknologibolag är det önskvärt med en relativt hög andel eget kapital

i verksamheten. Finansiering via eget intjänat kapital har fördelar.

Ett företag med en god vinstutveckling har oftast inga svårigheter att

låna kapital eller attrahera nytt ägarkapital. Bland annat det faktum

att aktieägarna är oprioriterade i förhållande tilllånefinansiärerna

gör att de förra kräver insyn i och i vissa fall delaktighet i verk

samhetens skötsel.

Ett företag kan utnyttja olika lösningar på ägandet för att attrahera

nytt ägarkapital. En begränsning av möjligheterna att generera nytt

20 För en grundlig analys se Landström (1987).
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ägarkapital är det mestadels när grundaren ensam är ägare av företaget

(grundarägda och externt privat ägda bolag). Ju fler ägare som utgör

möjliga källor till kapital desto större är chanserna att expandera

med hjälp av ägarfinansiering. En ensam aktieägare har dock alltid

möjlighet att bredda ägandet genom att t ex låta företagsledningen gå

in som delägare (företagsledningsägda bolag). De anställda kan också

göras till delägare genom finansiella lösningar kopplade till ett sa

mägande av företaget (bolag med ett blandat ägande). Ägarspridningen

kan göras antingen direkt genom emmission av nya aktier eller genom

lånekonvertibler21 .

Koncernägda bolag har en relation till sina ägare i vilket beroendet

är i det närmaste totalt. Finansiellt är koncerndotterbolagen uppbund

na till koncernmodern på ett integrerat sätt. Detta ger fördelar bl a

genom möjlighet till finansiering av investeringar med hjälp av intjä

nade vinstmedel i andra delar av koncernen. Kostnaden för kapital kan

göras till föremål för förhandlingar mellan moder och dotterbolag.

Ofta underställs dotterbolaget de avkastningskrav som gäller för kon

cernen i övrigt, vilket i tillväxthänseende i vissa fall kan vara till

nackdel för dotterbolagens utveckling.

Sammanfattning

Skillnader i levnads- och ledningsideal mellan ägare och anställda

skapar övervakningsproblem genom att beslutsfattande och engagemang

påverkas (Galbraith, 1967; Berle och Means, 1968; Furubotn och Pejo

vich, 1972). Likaså åstadkommes övervakningsproblem när ägande och

beslutsfattande åtskiljs för att en anställd företagsledning övertar

initiering av åtgärder i företagets operativa ledning medan grundaren

fortfarande bär riskerna med företagandet genom sitt aktieägande.

21 Kortsiktigt medför en personalkonvertibel tillgång till kapital för
företaget. Dessutom kan delägandet ge de anställda en starkare samhörighet
med företaget. Konverteringslånet betraktas av kreditgivare näst intill
eget kapital och ger således, förutom att det vanligtvis innebär upplåning
till en lägre ränta än låneräntan på kreditmarknaden i övrigt, en stärkt
soliditet för företaget (Sköldebrand, 1988).
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Avsaknaden av riskvillighet hos en anställd företagsledning är en an

nan faktor som verkar begränsande på företagets utveckling. För att de

anställda skall vara motiverade måste de ges delägarskap eller andra

belöningar kopplade till företagets resultat och väljas ut på basis av

både tillgång till ekonomiska resurser och kunskap om företagsledning.

De anställda kan ges ekonomiska resurser genom förmånliga lån för in

köp av lånekonvertibler i företaget. Därigenom ges delägarskap till de

anställda. Genom delägarskapet försvinner en stor del av de kostnadsk

rävande övervakningsproblem som diskuteras av agent teoretikerna

eftersom även uppdragstagarna tvingas bära en viss risk genom sitt

aktieägande.

Grundarens intresse av företaget minskar i proportion till det egna

finansiella engagemanget enligt Farna och Jensen (1983). Denna hypotes

diskuteras nedan i intervjuundersökningen (kapitel sex).

2.4.7 Ett företags särpräglade ledningskompetens

Ett högteknologiskt företag är i ett ständigt behov av ny teknisk kun

skap. När ny teknisk kunskap inte längre är nödvändig för företaget,

eller av andra skäl upphör, upphör företaget att vara högteknologiskt

(Ekstedt, 1988). Uppgiften att fortsatt vara högteknologiskt förutsät

ter teknisk och annan information som underlag för beslut och

handlingar. Företagen måste kunna utnyttja bl a forskningsresultat i

ett praktiskt, affärsmässigt sammanhang.

Man bör skilja på data, information och kunskap. Kunskap uppnås genom

bearbetning och tolkning av data för att skapa förståelse för olika

sammanhang. Data utgör informationens råmaterial. Information är tol

kad data. Först när mottagaren av information i djupare mening

tillgodogjort sig informationen kan man tala om kunskap.

Yrkeskunskap är den slags kunskap som kommer av färdigheter och erfa

renhet i en arbetssituation. Yrkeskunskap förvärvas genom en

inlärningsprocess. Oftast har personer med yrkeskunskap någon form av

legitimation genom en formell utbildning, vilket ger en professionell

kunskap. Yrkeskunskap tillväxer genom erfarenhet och fortbildning.
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Erfarenheter är det samlade resultatet av misslyckande och korrige

ringar, felslut och ändrade uppfattningar som till slut visat sig

fungera i praxis. Först när en person kunnat pröva sin kunskap på

verkligheten kan man tala om kompetens hos en person (Allen och Selan

der, 1985).

Kunskap kan bindas till realkapitalet, organisationen eller till en

individ. Med humankapital menas det värde den investerade kunskapen

får i företagets produktionsprocess. Här innefattas således kompetens,

färdigheter och erfarenhet. Kunskapsföretag föreligger när företagets

värde i första hand utgörs av medarbetarnas gemensamma kunskaper. I

ett högteknologiskt företag är humankapitalet knutet till både maski

ner, dvs realkapitalet och till individer.

Ju mer institutionellt präglad kompetens organisationen har fått genom

den kombination som företaget erbjuder av skickliga människor och

komplexa anläggningar för produkternas tillverkning och distribution,

desto mer kunskap kan sägas vara knuten till organisationen. Sär

präglad ledningskompetens bygger både på kunskap och erfarenhet. Med

erfarenhet menas den skicklighet en person har byggt upp genom långva

rigt utövande av ett yrke eller deltagande i något sammanhang. Vare

sig kunskap eller erfarenhet var för sig är dock tillräckligt för kom

petens inom ett område. Kompetens innebär förmågan att medvetet eller

intuitivt utnyttja kunskap för något eller några ändamål.

Ledningskompetens byggs upp genom kunskapstradition över tiden i före

tagets lednings team. Företagsstrukturen påverkar kompetensuppbyggnaden

genom att möjliggöra interaktion mellan människors olika kunskaper och

erfarenheter, dels i det egna företaget, dels i relationerna med andra

företag. Särpr~glad ledningskompetens åstadkommes även genom utveck

ling av entreprenörers egenskaper. Kapital som tillförts medverkar

genom att det möjliggör kontraktering av de människor som besitter den

rätta kompetensen för det specifika företaget. På arbetsmarknaden görs

företaget känt för att det anställer människor med en viss typ av kom

petens.
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En annan källa till kompetens är relationerna mellan företaget och

dess kunder. Kunder utgör en företagsspecifik tillgång genom de stabi

la relationer som kan utvecklas mellan säljare och köpare. Dessa

relationer kan efterhand innebära att den osäkerhet en köpare känner

avseende kvaliteten på produkter och efterköpsservice kan reduceras

och det tillverkande företaget bygga upp ett nätverk som sträcker sig

till personer utanför den egna organisationen. Relationerna utvecklas

genom investeringar i marknadsföring, t ex distributionssystem och

marknadskunskap eller investeringar i marknader för att mer långsik

tigt ge företaget en nätverksposition som bygger på egen kompetens

(Håkansson ed 1982; Johanson & Mattsson, 1985; 1987). Kunskap om kun

der och marknader och skickligheten hos de anställda är viktigt för

ett medelstort högteknologiskt företag eftersom produkternas livscyk

ler är korta och produktutveckling beroende av kunskap om marknader,

kunder och nya teknologiska lösningar.

2.4.8 Sambandet mellan ledningsinstrument och engagemang

Ett företags förmåga att lösa problem under en längre period påverkar

aktörernas förväntningar att detta skall bli fallet även under en

framtida period. Viljan att satsa ekonomiska och andra resurser på

företaget ökar därför ju längre denna period av framgång pågår. Därför

blir förväntningarna på företagets framtid och omfattningen av de in

satser som inblandade aktörer är villiga att göra intimt

sammankopplade (Brunsson, 1985). Detta är anledningen till varför in

satser från företagsledningen för att utveckla de anställda är

effektiva för att öka engagemanget och därigenom kompetensen i företa

get. Det är därför ofta viktigare att uppnå engagemang än att

definiera företagets starka och svaga sidor, då världen är föränderlig

(Ansoff, 1984).

Ledningsinstrument kan användas i ett organisatoriskt sammanhang för

att påverka människors mot ett starkare engagemang i en arbets

situation. Engagemangets intensitet kan variera i positiv eller

negativ riktning. Starkt positivt engagemang benämns vara moraliskt.

Negativt engagemang benämns kalkylerande. Stark negativt engagemang

alienerande (Etzioni, 1961). Fysiska ledningsinstrument berör kroppen,
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materiella ger tvångsmässig påverkan och symboliska en nytto- eller

normativ påverkan. Med skalan följer ökat engagemang. Symboliska led

ningsinstrument gör ett formellt ledarskap också till ett informellt

ledarskap. Normativt-affektiva faktorer, vilka dominerar i ett mora

liskt engagemang har en väsentlig betydelse för människors handlande

enligt Etzioni (1988). Nedan redovisas olika ledningsinstrument och

därav följande engagemang.

symboliska lednings
instrument

materiella lednings
instrument

fysiska lednings
instrument

----_~~ äkta engagemang

moraliskt och spontant
expressivt engagemang

----~..p. kalkylerande engagemang

__--_~~ alienativt engagemang
främlingskap)

Fig\lr 2:5 Sambandet mellan ledningsinstrument och engagemang

Spontant expressivt engagemang stöder kreativt, innovativt, icke ruti

niserat problemlösande. Spontant expressivt engagemang förutsätter en

uttalad vilja från företagsledningen att utnyttja de anställdas enga

gemang för att förbättra kommunikation och samordning (Walton, 1980).

Som ett sammanfattande begrepp väljer jag att benämna moraliskt och

spontant expressivt engagemang för äkta engagemang. Engagemang är

känslomässigt. I stället för moraliskt och spontant-expressivt benäm

ner Sjöstrand (1985), det engagemang som driver en grundare till ett

företag som genuint. Med genuint engagemang menas att grundaren får

sin styrka från familje- och vänskapsrelationer.

Rationalitetens irrationalitet innebär undertryckande av uppfattningar

till förmån för ett visst handlande, dvs hög instrumentell rationali

tet (Weber, 1948). Starkt engagemang för ett visst målorienterat

handlande kan genom känslomässiga bindningar medföra att alternativ

med andra målsättningar åsidosätts. Kylen (1989) visade att besluts

fattare vid extrem osäkerhet (svaga signaler med motsägande budskap)

tenderar att tidigt binda sig vid ett visst handlande. I ledningen av

ett växande företag kan det, förutom att skapa äkta engagemang bland

de anställda, vara nödvändigt att övervaka att en alltför stark in

strumentell inriktning inte kommer att åsidosätta t ex långsiktig
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kompetensuppbyggnad. En övervakning av företagsledningens vidtagna

åtgärder med ett långsiktigt perspektiv är därför nödvändigt.

2.4.9 Sammanfattning om entreprenörens situation i ett tillväxt

företag

Entreprenörer skapar innovationer i form av nya sociala mönster och

tekniska lösningar. I vissa fall leder de nya innovationerna till att

nya företag startas. Institutionella entreprenörer upptäcker nya

affärsmöjligheter för de nya innovationerna. Därigenom uppstår nya

produkter och nya marknader. Vissa entreprenörer finner att de inte

kan förverkliga sin vision inom den organisation de arbetar, varför

de startar ett nytt företag. Entreprenörer vilka inte arbetar i ett

organisatoriskt kontext kan starta ett företag för att få möjlighet

att bedriva affärsverksamhet. Entreprenörskap är således förutsätt

ningen för att nya företag skall bildas.

Entreprenörskap utövas, som framgår ovan, inte enbart av småföretaga

re. Det som förenar småföretagets och stora företags entreprenörskap

är entreprenörens strävan mot och utveckling av särpräglad kompetens.

Med denna syn på entreprenörer och entreprenörskap är en småföretagare

entreprenör endast så länge han eller hon skapar nya sociala mönster

och tekniska lösningar.

Institutionella entreprenörer har olika levnads och ledningsideal,

vilka kommer att påverka inriktningen och tillväxten hos ett företag.

En entreprenör kan vara ägare till, eller anställd i ett företag. När

företaget växer utvecklas idealen tillledningsideologier. Övervak

ning, kompetens och engagemang är förutom lednings idealen väsentligt i

ledningsprocessen. I delkapitlet om övervakning visade jag att olika

ägarformer ger entreprenörerna olika möjligheter till övervakning.

Bolagen med ett blandat ägande visade sig därvid ha de mest differen

tierade ledningsinstrumenten.

Institutionaliseringsteorin visade att ledningsideologi och särpräglad

kompetens kunde erhållas som ett resultat av kunskap och erfarenhet i
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ett växande företag. Institutionellt ledarskap utövas aven entrepre

nör när ett företag vuxit till en storlek där ledningsteamets

samfällda ledningskompetens är avgörande för framgång, inte endast

grundarens kompetens och engagemang. Särpräglad ledningskompetens byg

ger på både kunskap och erfarenhet.

Sambandet mellan de ledningsinstrument som används för att skapa sam

ordning och det engagemang som utvecklas hos de anställda har att göra

med vilken vikt symboliska respektive materiella ledningsinstrument

ge~ i ledningsprocessen. Symboliska ledningsinstrument ger ett mora

liskt och spontant-expressivt engagemang hos de anställda, vilket

befordrar informationsutbyte och entreprenörskap. Materiella styrme

del, åtföljda av direkta kontrollmekanismer ger kalkylerande

engagemang som försvårar informationsutbyte och entreprenörskap inom

organisationen. Kalkylerande relationer inom en hierarkisk organisa

tion leder ofta till tröghet i förändringsprocesser, varför ineffektiv

byråkrati uppstår.

2.5 Sammanfattning av föreställningsramen

Syftet med kapitlet två har varit att utveckla en föreställningsram

för att förstå institutionaliseringsprocessen hos entreprenörer i

företag i extremt osäker miljö. Teorin byggs upp av begrepp som be

skriver ledningsstruktur och ledningsinnehåll från starttillfället i

företagens livscykel. Det som påverkar entreprenörernas handlingar i

institutionaliseringsprocessen antas vara företagens interna och

externa situation, ledningsteamets sammansättning och den lednings

process som utövas. Faktorerna som påverkar entreprenörernas situa

tionstolkning delas upp i opåverkbara: ursprung, historia och storlek

och påverkbara situationsfaktorer: företagens ägarform, teknik, pro

dukter, marknad och tillväxt. Institutionaliseringsteorin beskriver

bl a nödvändigheten av att bygga upp en ledningsideologi och sär

präglad kompetens i ett växande företag.



FÖRESTÄLLNINGSRAMI69

Instjtutiooaliseringspfocesseo

Entreprenörers tolkning och omtolkning
av situationen

Ledningsteam

Ägare
VD
Övriga företagsledningen

1,ed Oio gsprocesseo
Ledningsideal
Övervakning
Kompetens
Engagemang

Påverkbara 5iwa!ion ~faktorer

Ägar/orm
Tillväxt
Teknik
Produkter
Marknader

Figur 2:6 Ledningsinstrument och handlingsparametrar

En entreprenör påverkas i varje handlingssituation av företagets his

toriska utveckling, etablerade relationer och visionen om företagets

framtida utveckling. Entreprenörerna i ledningen av ett mindre eller

medelstort företag har möjlighet att påverka ideologi och kompetens

uppbyggnad. Företagens ledningskompetens är viktig för en framgångsrik

institutionaliseringsprocess. Att arbeta med målet en fungerande led

ningsideologi i ledningen av ett tillväxtföretag är ett led i att

åstadkomma en särpräglad ledningskompetens. Tillväxt blir en indikator

på framgång.

Levnadsideal hos entreprenörer antogs påverka det ledningsinnehåll som

ett företag får. Entreprenörs- och agentteorin tillfördes ett resone

mang om levnads- och ledningsideal hos entreprenörer. Jag visade på

tre olika sätt för entreprenörer att inrätta sin arbetslivssituation

beroende av levnadsideal. Jag redogjorde för ett agenteoretiskt syn

sätt i vilket huvudmäns övervakning av uppdragstagare var utgångspunkt

för en diskussion om ägande och ledning av mindre och medelstora före

tag. Engagemang betraktades som ett medel att uppnå förbättrad intern

och extern kommunikation i en extremt osäker miljö.
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De teoretiska resonemangen ledde till att ideal, övervakning, kompe

tens och engagemang betraktades som interaktiva delar av

ledningsprocessen och väsentliga i förståelsen av institutionalise

ringsprocessen. Jag redogjorde för ett synsätt enligt vilket ett

företag passerar ett antal utvecklingsfaser under tillväxt.
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3 KETODDISKUSSION

3.1 Att utveckla teori

3.1.1 Inledning

I detta kapitel diskuteras teoriutveckling med en kvalitativ ansats.

Här ges nedan även en beskrivning av de metoder som använts i de empi

riska undersökningarna.

Teoriutvecklingen stannar i föreliggande arbete vid struktur- och pro

cessbeskrivningar med begreppsdefinitioner och bestämning av rela

tioner mellan begrepp. Någon noggrann hypotesprövning förekommer såle

des inte. En teori byggs enligt Ackoff (1962: 141) upp av defini

tioner. Ackoff skiljer på begreppsmässiga och operationella defini

tioner. Begreppsmässiga definitioner kallas också konstitutiva eller

situationsbestämda (kontextuella). Vid definitionen av ett situations

bestämt begrepp relateras detta till ett eller flera andra begrepp.

Teorin blir situationsspecifik, inte generell.

Teorier vilka inte genomgått noggrann hypotesprövning kan ge troliga

förklaringar till fenomen i verkligheten eftersom en tillämpbar teori

utvecklas eller förkastas då den på ett otillfredställande sätt lyckas

förklara nya observationer som görs. En kvalitativ teoris omfång är

inte större än att den gäller för gjorda observationer. En sådan teori

kan således inte generaliseras utanför den population som undersökts.

En teori förkastas å andra sidan inte förrän andra teorier har visat

sig förutsäga observationer på ett bättre sätt än den förhandenvaran

de.
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Teorin och empirin bör ge underlag för att ställa ett antal teoretiska

satser i form av utsagor om den studerade verkligheten. Dessa satser

utgör hypoteser om verkligheten. Satser som har stöd i empirin kallas

invarianser och fordrar ingen ytterligare bevisning. Med stöd i empi

rin menas att en operationell definition och en formell teoriprövning

har genomförts. Satser som fordrar ytterligare bevisning kallas hypo

teser. Man skiljer mellan ordinära hypoteser vilka inte har ett

teoretiskt stöd och teoretiska hypoteser vilka har teoretiskt stöd.

Uppställandet av teoretiska hypoteser är önskvärt i hypotesgenererande

forskning för att utveckla teori (Zetterberg, 1968):

"Vi kan aldrig bevisa en sats. Det bästa vi har är att vår sats
kan förutsäga observationer. En vedertagen metod för prövning av
en sats är att vederlägga dess motsats, nollhypotesen".

Validiteten i en undersökning kan delas upp i två faktorer. Den ena

avser hur väl de valda begreppen lyckas fånga den del av verkligheten

som teorin avser förklara, vilket benämnes yttre validitet. För yttre

validitet krävs hypotesprövning. Inre validitet avser hur väl begrepp

en i en teori motsvaras av dess definitioner. Den inre validiteten kan

förbättras genom en kontinuerlig anpassning av undersökningsmetoderna

till teoretiserandet (Zetterberg, 1968).

I föreliggande arbete som innebär teoriutveckling sker validering av

begreppen i teorin mot insamlade data från det empiriska arbetet. Den

inre valideringen är här viktig. Det framgår i analysen på vilket sätt

tidigare teori inom området har förfinats eller modifierats (kapitel

åtta). Stöd för teoriutvecklingen finns i de data som presenteras i

kapitlen fyra och fem. Valideringen mot empirin redovisas så att läsa

ren kan följa hur empirin stödjer den presenterade teorin.

Valideringsproblemet kan beskrivas som att forskaren säkerställer att

den avbildning som görs av verkligheten överensstämmer med den teori

som utvecklas. Inre validitet kan förbättras med hjälp av logiska re

sonemang.

Validiteten i den presenterade livscykelteorin har undergått en suc

cessiv förbättring i två empiriska undersökningar. Teorin har därvid
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kontinuerligt anpassats i enlighet med tidigare forskning och insamlad

data. I forskningsprocessen har teorin vidareutvecklats utifrån resul

taten från enkätundersökningen. Analysen av enkätundersökningen har

väglett den fortsatta datainsamlingen och tolkningen av intervju-

svaren.

En kvalitativ intervjuundersökning med illustrativa och representativa

fall valdes som en framkomlig väg till teoriutveckling. Vad som är

viktigt i fallstudier är den potential varje fall har att hjälpa fors

karen att utveckla teoretiska insikter i den del av socialt liv som

studeras1• Zaltman (1982) poängterar att en sådan, för att jämförel

ser skall vara möjliga att göra, kräver att både effektiva och

ineffektiva fall väljs.

Följande utgångspunkter har förelegat i detta arbete:

- institutionaliseringsprocessen studeras som en tolkningsprocess
hos entreprenörer i lednings teamen avseende företaget när det väx
er till att bli ett storföretag. Situationstolkningarna utgör den
kvalitativa intervjuundersökningens data. Tolkningarna får inte
förvrängas eller undanhållas i resultatredovisningen.

- stabilitet föreligger inte i undersökningssituationen. Föränder
lighet är ett grundläggande faktum. Fallen används för att utveck
la en livscykelteori om den föränderliga situation entreprenörerna
i ledningsteamen möter vid företagens tillväxt.

1 "Enligt min bedömning behöver kunskapen om analysobjekt sällan vara i
någon bemärkelse fullständig för att en komparativ ansats skall vara
berättigad. Däremot bör kunskapen överstiga någon slags tröskelnivå, som
kan vara relaterad till något kriterium på den tänkta komparativa studiens
huvudsakliga eller eventuellt lägsta beskrivningsnivå. Ett integrerat
komparativt angreppssätt kan i detta sammanhang stimulera till ett sökande
efter heterogeniteter eller kunskapsluckor inom organisationsteorin eller
t o m innebära en för detta sökande fruktbar forskningssituation"
(Sjöstrand, 1973: 13).
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3.2 Metod i enkätundersökningen

3.2.1 Inledning

Två empiriska undersökningar har gjorts. Den första är en tentativ

enkätundersökning vilken behandlats kvantitativt (bilaga fem). Den

andra är en intervjuundersökning med fallstudier av jämförande slag

(kapitel fem).

I enkätundersökningen kartläggs strukturförändringar i ett antal situ

ationsfaktorer, vilka deduktivt från tidigare forskning antas påverka

institutionaliseringsprocessen. Här sökes med hjälp av uppgifter som

insamlats hos bolagens verkställande direktörer kunskap om strukturel

la tillståndsförändringar sedan bolagens bildande.

3.2.2 Undersökningspopulation

Urvalet styrdes av önskemålet om att hålla teknikfaktorn och storleks

faktorn konstanta. Urvalet var produkt tillverkande aktiebolag med en

viss teknologi (informationsteknologi), i en viss storleksklass (50

499 anställda) och vid en viss tidpunkt (1984).

En första datakörning med hjälp av industristatistiken gjordes för att

erhålla homogenitet avseende tillverkande produkter. De organisations

nummer som där erhölls kördes mot Statistiska Centralbyråns

företagsregister för att erhålla storlekshomogena grupper av företag.

Populationen utgörs av företag i SCBs företagsstatistik (1984) vilka

uppfyllde följande villkor2:

2 Hösten 1986, då undersökningen genomfördes baserade sig statistiska
centralbyråns register på inrapporterade uppgifter från 1984.
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- företagen skall vara informations teknologibolag

Informationsteknologibolag definierades med vissa smärre förändringar

i enlighet med den klassifikation som finns i "Maclntosh Yearbook of

Western European electronics data" och underlaget till ett svenskt

informationsteknologiprogram (bilaga ett, Informationsteknologi

industrin). Teknikområdet specificerades med hjälp av tulltaxenummer

(CCCN-kod). Informationsteknologibolag definierades vidare som de

företag vars produkters tillverkningsvärde till minst 50 procent fal

ler inom teknikområdet.

- företagen skall vara medelstora

Storleksintervallet, 50-499 anställda, motiverades av att företagen i

denna fas av livscykeln är beroende aven framgångsrik institutionali

seringsprocess för överlevnad och tillväxt.

- företagen skall vara ägda av svenska privat- eller juridiska perso

ner

De 64 aktiebolag som enligt SCB utgjorde populationen medelstora in

formationsteknologihomogena företag utgjorde 36 procent av det totala

antalet informationsteknologiföretag (176 st) i landet. Företagen för

delade sig på följande sätt: 27 företag hade 50-99 anställda, 21, 100

199, 16, 200-499 anställda. Utöver denna undersökningsgrupp fanns inom

produktområdet 97 företag med 5-30 anställda (55 procent) och 15 med

över 500 anställda (9 procent). Företagen i urvalet är till 80 procent

lokaliserade i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö,

varav hälften av företagen finns i stockholmsområdet.

3.2.3 Bortfallsanalys

Från den ursprungliga, av SCB erhållna, urvalspopulationen innefattan

de totalt 64 informationsteknologibolag med mellan 50 och 499

anställda föll 19 bort, av skäl som redogörs för nedan (13 av dem

tillhörde inte populationen, 6 var annat bortfall).
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Åtta av bolagen i den ursprungliga gruppen om 64 visade sig ha föränd

rat verksamhetsinriktning sedan 1984, och uppgav i enkäten att de ej

längre tillverkade produkter inom informationsteknologiområdet. Ett

bolag hade en organisationsform, kommanditbolag, som gjorde att dess

antal anställda var betydligt större än vad som gäller för bolagen i

undersökningsgruppen, och uteslöts därför. Det samma gällde ytterliga

re ett bolag som gjort en omorganisation sedan 1984. Tre bolag visade

sig ha utländska ägare och tillhör därför inte undersökningsgruppen

svenska informations teknologibolag , där jag med svenska menar att de

har svenska ägare och sitt säte i Sverige.

Kvar i populationen blev 51 bolag, vilka ombads besvara enkäten. Sex

av dessa svarade inte på enkäten. Tre bolag sade sig inte ha tid att

svara på enkäten, övriga svarade inte trots upprepade påstötningar.

Det egentliga bortfallet från den definierade populationen blev därför

endast sex bolag, svarsfrekvensen 88 procent.

I enkätundersökningen finns också ett internt bortfall beroende av två

orsaker. Innan den slutliga enkäten sändes till företagen gjordes en

testundersökning med ett enkätformulär där två av frågorna i det slut

liga formuläret saknades. De frågor som saknades var delfråga ett,

"Hur mycket omsatte bolaget 1979, 1984 och 1986"? och delfråga fyra,

"Arbetar några av bolagets styrelseledamöter i bolaget"? Vidare ställ

des i testundersökningen frågan om bolaget belönar speciell kompetens

genom aktieägande, vilket kunde feltolkas då utformningen av följdfrå

gan gällde utbildning. Kompetens innefattar fler aspekter hos en

person än endast utbildning.

Provenkäten sändes till 19 bolag och besvarades av sex. Dessa hade

identitetsnumren 14, 12, 19, 8, 33 och 11. Av det studerade urvalet på

45 bolag utgör alltså sex svar från provenkäten. Frågan om omsätt

ningen har senare kompletterats per telefon hos fem av bolagen. Den

andra orsaken till internt bortfall förklaras av att vissa responden

ter hoppat över frågan. Det interna bortfallet redovisas för varje

statistisk bearbetning (bilaga fem).



METODDISKUSSION/77

3.2.4 Enkätens innehåll

Den första undersökningen gjordes som en enkät till de verkställande

direktörerna i bolagen. Data insamlades gällande bolagens ledning för

starttillfället, 1979, 1984 och 1986. Enkäten lades upp så att den

skulle besvara frågor om bolagens ursprung, tillväxt, ägarform sedan

starten, företagsledning och inställning till ägarspridning (bilaga

tre, enkät):

- bolagens storlek vid grundandet, 1979, 1984, och 1986 mätt i
antalet anställda och omsättning (kodnummer i enkäten: R2-R8)

- bolagens ursprung och historia från starttillfället (R9-R25)

- ägarförändringar i bolagens livscyklar (R26-R53)

- i bolagen arbetande aktieägare 1986 (R54-R56)

- anställdas utbildning och belöning knuten till utbildning 1986
(R57-R62)

- förekomsten av samt inställning till anställdas delägarskap och
vinstdelning 1986 (R63-R69)

- grundarens arbetsuppgifter i livscykeln (R70-R82), och

- bolagens styrelseordförande och VD 1986 (R83-R85).

3.2.5 Kommentarer till enkätfrågorna

Bolagens storlek vid grundande t , 1979, 1984 och 1986 mätt i antalet

anställda och omsättning (R2-R8)

Organisationens tillväxt är en förutsättning för institutionalise

ringsprocessen i en konkurrensekonomi som den svenska. Omsättnings

tillväxt är en indikator på att kunderna i ökad omfattning vänder sig

till företaget.

"Omsättningsökning är nödvändig för att bibehålla
marknadsandelar, för att garantera sysselsättning och
löneutveckling, för att tillfredställa förräntningsanspråk på
sysselsatt kapital etc. För att möjliggöra den erforderliga
omsättningsutvecklingen samt för att möta eventuellt förändrade
krav på omsättningens disposition, t ex ökade löneanspråk,
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krävs investeringar, dvs tillväxttakt i totalt kapital, T'"
(Bertmar & Molin, 1977: 13).

Kapitaltillväxt förutsätter omsättningsökning3. Försäljnings

omsättningen och dess positiva förändring används i enkätunder

sökningen som ett mått på företagets tillväxt. Förutom försäljnings

omsättningen undersöks även genomsnittlig tillväxttakt per år under

samma sjuårsperiod (1979-1986).

Endast effektivitetsmåttet produktivitetsutvecklingen mätt i omsätt

ning per anställd användes. I projektets inledning prövade jag

möjligheten att använda nyckel tal vilka hade att göra med lönsamheten

på företaget. Jag fann dock att det var svårt att finna lönsamhetstal

som möjliggjorde jämförelser mellan de olika företagen utan att göra

ingående undersökningar av redovisningsprinciper och lönesättning4 .

Det som styr valet av effektivitetsmått för en organisation är de led

ningsideal som ligger bakom agerandet hos organisationens entrepre

nörer. Valet av effektivitetsmått, liksom organisationsform, teknik,

produkter och marknad, dvs förhållanden vilka är föremål för institu

tionell definition varierar därför vid olika tillfällen i företagets

livscykel (Hinings och Greenwood, 1988). Valet av effektivitetsmått

blir inte en fråga om att finna det en gång för alla bästa måttet för

effektivitet, utan det blir en fråga om vilka entreprenörer som utövar

inflytande över företaget, dvs vilka entreprenörer som finns i led

ningsteamen och där kan formulera effektivitetsmål. Effektivitet är

således ett relativt och föränderligt mått på ett företags produk

tionsförmåga (Cameron och Whetten, 1983).

I grundarägda och företagsledningsägda bolag, där ägarna är anställda

kan den i bokslutet visade vinsten ha påverkats genom minskning eller

3 Bertmar & Molin (1977: 257) fann en korrelation på 0,59 mellan dessa
mått, vilket är en stark korrelation.

4 Bjuggren (1988) vilken utfört en undersökning åt ägarutredningen
(1988:38: 300) rapporterar om de betydande mätproblem som gör sig gällande
vid denna typ av mätningar.
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ökning av dolda reserver och genom att ägarna låter egen lönesättning

variera mellan olika år. Även andra slags belöningar som påverkar re

dovisningen kan förekomma av skattemässiga skäl. Incitamenten att i

redovisningen visa lönsamhet saknas ofta på grund av dubbelbeskatt

ningen av både företag och ägare. Grundarägda bolag och företagsled

ningsägda bolag har inte heller några externa ägare som kräver avkast

ning på sitt redovisade kapital. Bokföringsmässiga förändringar från

det ena året till det andra kan förekomma på grund av förändringar i

vad som betraktas som god redovisningssed.

Även för de bolag som är koncerndotterbolag föreligger osäkerhet i den

finansiella redovisningen. För att kunna studera företags beteende med

hjälp av finansiella variabler så förutsätts att redovisningen avspeg

lar ett självständigt finansiellt beslutsfattande (Bertmar & Molin,

1977: 106).

"Det rymmer tre dimensioner. För det första i vilken mån
tillväxtbeslut (investeringsbeslut) fattas självständigt, dvs
som om bolaget ej ingick i en koncern. Den andra dimensionen är
i vilken mån finansieringsbeslut träffas självständigt och den
tredje om resultatredovisningen sker självständigt, dvs utan att
tekniker för internprissättningen (via varupriser, management
fees etc) utnyttjas för vinstöverföring."

För att få en uppfattning om inflationsutvecklingen hos de varugrupper

som informationsteknologibolagen tillverkar lät jag statistiska cent

ralbyrån (SCB) utföra en analys av denna (bilaga sex). Enkätunder

sökningen var avsedd som förundersökning till intervjuundersökningen.

De uppgifter som redovisas för omsättningsförändringarna är avsedda

att användas för jämförelser inom urvalspopulationen. Inga justeringar

för inflation gjordes därför i siffrorna som insamlats i enkätunder

sökningen. Eventuellt kunde en inflationsjustering ha gjorts med

konsument- eller producentvaruindex. Branschen som undersöks är dock i

fråga om kundkategorier mycket differentierad, då både försäljning

inom producentledet och försäljning direkt till konsument görs.

SCBs analys visar att prisutvecklingen för industriell elektronik och

elektriska mätinstrument varit mycket stor. Gruppen därefter med inte

fullt så stor prisutveckling är elektroniska komponenter. Konsument

elektronik, medicinska produkter med stort elektronikinnehåll,
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telekommunikationsutrustning och radiokommunikationsutrustning har

haft en måttlig prisutveckling. Datorer, kringutrustning och kontors

maskiner har haft en mycket liten inflation mellan undersökningsåren

1979-1986. Eftersom jag inte insamlat data om de enskilda företagens

produktion inom olika produktgrupper har det inte heller varit möjligt

att korrigera för hur mycket av omsättningstillväxten som förklaras av

höjda priser. Kostnadsutvecklingen i övrigt för företagen har inte

heller undersökts, då detta inte utgör syftet för undersökningen.

Bolagens ursprung och historia från starttillfället (R9-R25)

Enkäten innehåller frågor om när bolaget grundades, när tillverkningen

av informationsteknologiprodukter påbörjades, om eventuella namnbyten

skett på bolaget, uppköp av eller fusioner med andra företag, dotter

bolag och minoritetsandelar i andra företag.

Ägarförändringar i bolagens livscyklar (R26-R53)

Ägarformerna kan indelas i internt/externt ägda bolag samt i

koncentrerat/spritt ägande. Med internt ägda bolag avses de där ägaren

ingår i företagets lednings team. Med externt ägda bolag menas de där

ägarna inte deltar i ledningen av bolagen som styrelseordförande, som

företagets VD eller i övriga företagsledningen. Med

koncentrerat/spritt ägande menas att ägarna är få/mångaS I vissa

5 Ägarkontrollen i de 200 största amerikanska bolagen har förändrats
genom ett alltmer spritt ägande. Detta har givit företagsledningarna ett
större inflytande. Fem nivåer för ägarskapsinflytande angavs av Berle och
Means (1968: 358). Kontroll genom nästan fullständigt ägarskap,
majoritetskontroll, minoritetskontroll, kontroll med hjälp av lagar och
bestämmelser och ledningskontroll.

Den svenska ägarutredningen (1988:38) har kartlagt ägarförhållandena i
svenska börsföretag. Den svenska utvecklingen följer inte den i USA.
Ägandet av storföretagen visar i stället klara koncentrationstendenser.
Koncentrationsuppgången i flertalet företag har tillkommit genom att den
största ägaren har ökat sin kapital- och röstandel. Förändringarna mellan
1979-1985 visar på en minskad andel för svenska fysiska personer, en ökad

(Fotnoter fortsätter på nästa sida)
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fall kan det vara svårt att avgöra huruvida ägandet skall karaktärise

ras som internt eller externt, t ex för en i företaget på deltid

arbetande styrelseordförande.

Enkäten innehåller frågor om vilka bolagens ägare varit från start

tillfället, 1979, 1984 och 1986. Ägarformerna har indelats i

grundarägda bolag (G - bolag), företagsledningsägda bolag (F - bolag),

övriga anställda (8 - bolag), koncerndotterbolag (K - bolag), institu

tionsägda (I - bolag), externa privata ägare (P - bolag) och annan

kategori (B - bolag).

En ägarform med kombinationer av olika ägare är bolag med blandat äg

ande (B - bolag). Grundaren finns här i många fall kvar som delägare

med en avsevärd del av aktiekapitalet. Resterande aktiekapital ägs av

någon eller några interna eller externa delägare.

I bolagen arbetande aktieägare 1986 (R54-R56)

Enkätfrågan behandlar interna ägare i bolaget.

Anställdas utbildning och belöning knuten till utbildning 1986 (R57

R62)

Enkätfrågan behandlar vilken utbildning hos de anställda i företaget

som anses viktig, samt hur denna belönas.

(Fortsättning på fotnoter från föregående sida)

andel för svenska juridiska personer och en ökad andel för utländska ägare.
64 procent av aktierna i svenska börsföretag ägdes av organisationer typ
fonder, investment- och förvaltningsföretag, försäkringsföretag,
stiftelser, stat och kommun (SOU 1988:38;s 91). Företagsledningarnas
inflytande på företagens strategiska ledning kan därför inte ha stärkts i
Sverige på grund av ett externt spritt ägande. Det institutionella
ägarinflytandet har i stället stärkts (Jfr fotnot 3, kap 1).
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Förekomsten av, samt inställning till anställdas delägarskap och

vinstdelning 1986 (R63-R69)

För att erhålla kunskap om hur företagen uppnår engagemang hos de an

ställda ställdes frågor om vilka belöningar som används för att

stimulera de anställda till engagemang. De olika former för detta som

studeras är frågor om delägarskap ingår i vissa anställdas anställ

ningskontrakt, om bolaget överväger att emittera aktier/konvertibler

till de anställda, samt om de anställda får del av företagets vinst på

annat sätt.

Grundarens arbetsuppgifter i livscykeln (R70-R82)

Enkätfrågan behandlar när grundaren varit verksam i bolaget sedan

starten och vad arbetsuppgifterna varit vid dessa tillfällen.

Bolagens styrelseordförande och VD 1986 (R83-R85)

I ledningsteamen har grundarens, styrelseordförandens och verkställan

de direktörens roller kartlagts. De entreprenörer som innehar

styrelseordförande och VD-posterna utövar inflytande på institutiona

liseringsprocessen via ledningsprocessen. Enkäten kartlägger varifrån

företagens styrelseordförande och VD rekryterats.

3.3 Metod i intervjuundersökningen

3.3.1 Inledning

I intervjuundersökningen har material om företagen insamlats genom

intervjuer med institutionella entreprenörer i ledningen av företagen

(kapitel fem). Jag har valt att samla in data från ett flertal företag

för att kunna erhålla jämförbara resultat om ledningsprocessen och

särskilja olika ägarformer och ledningsprocesser.
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3.3.2 Val av företag och intervjupersoner i intervjuundersökningen

Utfallet av analysen av enkätundersökningen har fått vägleda designen

av intervjuundersökningen. I första hand intervjuades g~undare till

bolagen eftersom dessa vid analysen av resultaten från enkäten visade

sig ha inflytande på företagens tillväxt. Förutom grundare har företa

gens verkställande direktörer och styrelseordförande intervjuats. I

vissa företag är dessa entreprenörer en och samma person, i andra tre

olika personer, varför antalet intervjuer varierat mellan bolagen.

När intervjupersonerna så föreslagit har tekniska specialister och

ekonomichefen intervjuats. Det har då motiverats av att de funktionel

la specialisterna haft stort inflytande i ledningsprocessen eller

ingående kunskap om företagets utveckling.

Eftersom analysen av enkätundersökningen visade att grundaren kunde

antas ha stort inflytande på företagets fortsatta tillväxt, gjordes

det första urvalet med hänsyn till önskvärdheten att få intervjua

företagens grundare. Jag valde därför de företag där grundaren, enligt

svaren på enkäten, var aktiv i verksamheten 1979.

Ett andra urval företogs av de företag som haft den snabbaste tillväx

ten i form av omsättningens utveckling mellan 1979 och 1986. Åtta av

de tio snabbast växande bolagen under dessa år finns med i intervju

undersökningen (två bolag önskade inte medverka). Alla de tio

omsättningsmässigt mest snabbväxande bolagen hade sina grundare i nå

gon position i ledningsteamen 1979, varför företagen med den högsta

tillväxttakten automatiskt kom med redan i det första urvalet. Totalt

ingick 16 företag i fallstudien.
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3.3.3 Resultatens tillförlitlighet

Den använda metoden har varit att intervjua entreprenörer i ledningen

av flera företag med olika ägarformer. Entreprenörernas tolkningar av

ledningsprocessens förändring sedan företagens bildande har på så sätt

erhållits. Skriftligt material har också samlats in om företagen.

Med denna metodansats har ett flertal företag jämförts. Samband i de

ras institutionella utveckling har identifierats. Tillvägagångssättet

var att först använda enkätundersökning för att insamla specifika data

om företagens ledningsteam i olika livscykelfaser och uppgifter avse

ende anställdas delägande och utbildning. Efter enkätundersökningen

har ledningsprocesser undersökts med hjälp av intervjuer. I intervju

erna har det varit möjligt att gå djupare in på de områden som

enkätundersökningen visade var intressanta. En effektivare datainsam

ling har därmed möjliggjorts än vad som varit fallet med endast en

undersökningsmetod.

Enkätundersökningens resultat har, som framgår ovan, använts vid urval

av intervjuobjekt (bolag) och intervjupersoner samt vid utformningen

av intervjuguiden. En mängd sekundärdata har också insamlats förutom

intervjuerna. T ex har olika slags informationsmaterial, t ex före

tagshistorik, verksamhetsberättelser, bokslut, börsintroduktions

material mm, studerats om företagen. Olika mängd material finns för

olika företag. Någon källförteckning har inte gjorts eftersom företa

gen anonymiserats.

Väsentligt var att först söka erhålla kunskap om företagens ägande och

ledningsförändringar i strukturellt hänseende över livscykeln med

hjälp av enkätundersökningen och sekundärdata, för att sedan fördjupa

denna kunskap med intervjuer och därigenom erhålla en kvalitativ pro

cesskunskap. Intervjuerna har varit den mest betydelsefulla

datainsamlingsproceduren för att utveckla den i kapitlen sex till åtta

presenterade livscykel teorin.

En generell källa till felaktigheter i intervjuundersökningar är ris

ken för missförstånd till följd av att intervjupersonens språkbruk är

okänt för intervjuaren. Intervjupersonen kan på grund av sin ställning
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ha svårt att uttala sig om vissa saker och måste därför göra antagan

den vilka kan visa sig vara felaktiga. Dessa felkällor är dock endast

relevanta för rena sakupplysningar om företagen. Jag har försökt att

minimera dem genom att i varje företag antingen intervjua minst två

personer, eller använda skriftligt material för att om möjligt verifi

era intervjupersonernas uttalanden. I företagen Yankie, Charlie och

India har t ex grundarna skrivit ner företagens historiska utveckling

sedan starten.

När det gäller intervjupersonernas omdömesmässiga uttalanden, bedöm

ningar, levnads- och ledningsideal är det just subjektiva tolkningar

som söks. Därför har intervjupersonernas uttalanden redovisats så or

dagrant som möjligt. Detta är väsentligt då mina egna tolkningar vid

analysen av intervjuerna påverkas av de föreställningar och synsätt

jag själv har. Föreställningar och synsätt gör allt tolkningsarbete

subjektivt till sin natur. Kapitlen ett till tre är dock avsedda att

redogöra för synsätt och analysredskap.

3.3.4 Genomförandet av intervjuundersökningen

Intervjuundersökningen inleddes i mars 1987. Undersökningen pågick ett

halvt år och avslutades i september 1987. Intervjuundersökningen in

leddes med att grundare till företagen intervjuades i enlighet med

intervjuguiden (bilaga fyra). Grundarna intervjuades även om vilka

ideal som ligger till grund för deras engagemang i företaget och hur

dessa ideal har kommit att utvecklas och kanske förändras med tiden.

Efter intervjuerna med grundarna har flera av företagens ledningsper

soner intervjuats, totalt 32 entreprenörer i 16 företag (bolagen med

kodnummer: 111, 123, 136, 208, 310, 325, 329, 339, 342, 348, 363, 605,

609, 612, 615, bilaga fem; tabell ett).

Den första intervjun med en VD i ett koncerndotterbolag (356) betrak

tade jag som en provintervju, varför denna intervju sedan inte togs

med i analysen. För att kontrollera att jag nedtecknat intervju

personernas svar riktigt så skickades det bearbetade materialet

tillbaka till intervjupersonerna för kommentarer och synpunkter. Myc

ket få korrigeringar gjordes dock.
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Intervjuerna har genomförts så att samma huvudfrågor har ställts till

alla intervjupersoner. Den intervjuade personen har dock haft full

frihet att berätta om företaget och därvid komma att beröra flera frå

gor i samma svar. Utformningen av de frågor som ställts har därför i

vissa fall improviserats under samtalets gång. Alla,frågeområden har

dock täckts in under intervjun. Intervjuerna har genomförts med hjälp

av bandspelare och anteckningar under samtalets gång i den intervju

ades arbetsrum.

3.3.5 Intervjuguiden

Intervjuguiden har sammanställts mot bakgrund av tidigare forskning

och enkätundersökningen. Formuleringen av frågorna i intervjuguiden

ändrades något efter den första provintervjun, då intervjupersonen

missuppfattade några frågor.

Intervjuguiden indelades i åtta huvudrubriker: Bolagens ursprung,

livscykel, marknad, teknik och kompetens; Respondentens effektivitet

sideal, kontrakt och visioner. Dessa huvudrubriker följer i sina

huvuddrag den teoretiska föreställningsramen som presenteras i kapitel

två.

Frågorna ett till nio i intervjuguiden under rubrikerna ursprung och

livscykel avser bolagens utveckling från starttillfället. Frågorna

avser även grundarens, styrelsens och VDs roll och arbetsuppgifter

samt hur de förändrats under livscykeln. Vilka människor, företag el

ler organisationer som entreprenörerna uppfattat ha påverkat företaget

på något väsentligt sätt och grundarnas kompetens. Frågorna avsåg

dessutom att ge en beskrivning av bolagens ägarförändringar och orsa

ker till dessa.

Förändringar i ledningsteamen påverkar institutionaliseringsprocessen.

Därför har denna aspekt tagits upp i intervjuerna. Ledningsteamen har

kategoriserats till fem huvudtyper vilka utgår från ägarformen hos de

företag som ingick i enkätundersökningen. Detta var alltså ännu ett

empiriskt resultat från enkätundersökningen, som användes för att ut

forma intervjuundersökningen.
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Teknik och marknad är rubriken på de två följande grupperna av frågo,r.

Här kartläggs karaktäristiska i bolagens affärsideer, marknadsstruk

tur, relationer till kunder och leverantörer.

Informationsteknologibolagens teknik och marknad gör dem humankapital

beroende. Kompetens och skicklighet hos ägare och företagsledning

påverkar därför företagens möjligheter till framgång via institutiona

liseringsprocessen. Under rubriken kompetens undersöks hur utbildning,

kunskap och färdigheter utvecklats sedan starten. Entreprenörerna får

även förklara vad de menar med särpräglad kompetens hos det egna före

taget.

Effektivitetsideal är en direkt fråga till varje entreprenör på vilken

denne kan utveckla sin egen syn på effektivitet i företaget och hur

denna syn eventuellt har förändrats med åren.

Rubriken kontrakt berör dels de konkreta anställningskontrakt som

tecknas mellan företaget som arbetsgivare och den anställde, dels ock

så de osynliga kontrakt som finns mellan entreprenörer.

Den sista rubriken i intervjuformuläret är visioner. Här efterfrågas

historiska och framtida handlingar som intervjupersonen anser har, har

haft eller kommer att få stor betydelse för bolagets utveckling. In

tervjupersonen ombeds slutligen att ge en beskrivning av bolaget på

fem års sikt samt att beskriva vilka eventuella hinder för en sådan

skisserad utveckling som kan tänkas föreligga.

3.3.6 Tolkningsarbetet

I intervjuundersökningen har jag använt mig aven kvalitativ tematisk

analys. Tematisk analys är er. kvalitativ innehållsanalys som används

för att söka förståelse i en social text. Vid tolkningen tas växelvis

hänsyn till en konkret uttalad mening i texten, dels till det totala

helhetsintrycket i texten i fråga6•

6 Detta kallas hermeneutiska cirkeln, eller hermeneutiska spiralen
(Radnitsky, 1968).
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Verkligheten tolkas på olika sätt av olika individer, varför det sym

boliskt upplevda är det som påverkar sociala system. Forskaren tar

fasta på skillnaden mellan den fysiskt och den psykiskt upplevda verk

ligheten. Forskaren söker kunskap om den kommunicerade tolkningen av

någon aspekt av upplevd verklighet hos en aktör. Forskaren, liksom

intervjupersonen skapar genom en tolkningsprocess sin egen bild av vad

som kan uppfattas vara relevant. För att en forskningsmetod som erkän

ner en subjektiv verklighet skall leva upp till kraven på värdefrihet,

allsidighet, metodisk tillförlitlighet och opartisk-saklighet måste

forskaren legitimera och stämma av sin tolkade verklighetsuppfattning

hos intervjupersonerna i företagen som undersöks. Metoden kräver flera

steg från teori till observationer, tillbaka till teorin för att på

detta sätt göra teorin hållbar (Geertz, 1975).

För att förstå ledarskapet i ett företag bearbetas det material som

insamlats om företagens ledning ien s k tät beskrivning (Geertz,

1973). Med detta avses att forskaren systematiserar texten i ett fler

tal omgångar. Därvid tas hänsyn till den 'teoretiska föreställningsram

som utgör guide för analysen. Föreställningsramen utvecklas därvid

samtidigt som innehållet i texten ordnas och systematiseras. Vanligt

är därvid att texten utgör någon form av fallbeskrivning (Glaser och

Strauss, 1967; Taylor och Bogdan, 1984).

Vid kodningen av den text som erhölls från intervjuundersökningen har

jag gått tillväga på följande sätt. Intervjuerna, som varade ca två

till tre timmar bandades. Efter att intervjuerna renskrivits lästes

allt material och jag antecknade vilka övergripande områden som inter

vjuerna behandlade. För att kunna se skillnader mellan olika aktörers

uttalanden sorterade jag data efter företag, ägarform och typ av ent

reprenör, dvs grundare, styrelseordförande, VD, ekonomichef och

teknisk expert. Eftersom intervjuerna fördes efter samma intervju

guide, men frågorna var relativt öppna tillät inte materialet någon

kvantitativ kodning. Genom att jämföra den systematiserade texten med

den tidigare utvecklade preliminära föreställningsramen kunde jag de

finiera de begrepp som beskrev innehållet i ledningsprocesserna. Dessa

bestämdes efter flera omarbetningar till att vara övervakning, ideal,

kompetens och engagemang. Nästa steg bestod i att från utskrifterna av

databanden sortera materialet efter företag, ägarform, typ av aktör
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och begreppen övervakning, levnads- och ledningsidealL engagemang och

särpräglad kompetens.

Det därpå följande momentet i forskningsprocessen var att gå tillbaka

till teorin för att med hjälp av empirin förfina och precisera den

teoretiska modellen. Materialet har tolkats i flera omgångar, varvid

den teoretiska föreställningsram som legat till grund för varje tolk

ningsomgång blivit föremål för förändring. Forskningsprocessen har på

detta sätt blivit iterativ och efter varje tolkningsomgång har de teo

retiska resonemangen vidareutvecklats.
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4 ÄGARFORHER OCH LEDNINGSTEAH

4.1 Sammanfattning av resultaten från enkätundersökningen

4.1.1 Inledning

I detta kapitel ges en sammanfattning av analysresultaten från enkä

tundersökningen. En empirisk beskrivning och analys ges av fem sätt

att formera ledningen i informations teknologi bolag. Ledningsformerna

benämner jag lednings team. Ledningsteamen härleds från olika sätt att

äga företagen.

Enkätundersökningen fyller två syften. Det första syftet är att gene

rera kunskap om företagens utveckling i ledningshänseende. Det andra

syftet är att med hjälp av resultaten från enkätundersökningen utforma

en urvalsprocedur för val av bolag och intervjupersoner i intervju

undersökningen, vilken genomfördes efter enkätundersökningen (för en

metoddiskussion se kapitel tre).

En kvantitativ sammanställning avseende företagens utveckling från

företagens grundande, 1979, 1984 och 1986 ges i tabell ett, bilaga

fem. Samtliga tabellhänvisningar som åberopas i detta kapitel avser

bilaga fem. I bilaga fem redovisas en analys av enkätundersökningen i

dess helhet.

Entreprenörernas roller eller position i företaget har angivits med en

bokstav: G = grundare, VD verkställande direktör, S = styrelse

ordförande, T = tekniker, E = ekonomidirektör. Bolagen som ingår i

intervjuundersökningen har av sekretesskäl kodats. Den bokstavering
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av alfabetet som brukas i VHF-radiokommunikation har anv~nts. Redovis

ningen sker efter de ägarformer som finns i populationen, dvs

grundarägda (G - bolag), företagsledningsägda (F - bolag), koncerndot

terbolag (K - bolag), externt privatägda bolag (P - bolag) och bolag

med blandat ägande (B - bolag). Bolagen i enkätundersökningen har ock

så kodats med ett tresiffrigt nummer där första siffran anger

ägarform, resterande två siffror bolagsidentitet. G - bolagen har num

rerats med siffran 1, F - bolag 2, K - bolag 3, P - bolag 5 och B 

bolag 6. Endast de bolag som ingår i intervjuundersökningen har, föru

tom ett tresiffrigt nummer, givits namn enligt VHF. Övriga bolag

identifieras enbart med en nummerkod.

4.1.2 Analysresultaten från enkätundersökningen

Företagen i undersökningen spänner storleksmässigt (1986) från förhål

landevis små företag till börsföretag. Grundar~ns medverkan i

ledningen av de medelstora informationsteknologibolagen har betydelse

för företagens förmåga till tillväxt. Den snabbaste omsättningstill

växten hade bolag som vid starttillfället var grundarägda. Att

grundare fortfarande är verksamma i ledningen av företagen är vanli

gast i grundarägda, företagsledningsägda bolag och bolag med ett

blandat ägande (1986). Där grundaren finns med i ledningsteamen har

bolagen en större omsättningstillväxt (tabellerna 10-12). I sju av tio

bolag som haft genomsnittligt snabbaste tillväxttakten under åren

1979-1986 har grundaren arbetat aktivt åtminstone någon del av perio

den.

Om vi betraktar den studerade populationen av informationsteknologibo

lag som ett urval från en större population medelstora företag, med

liknande egenskaper, kan vi mot bakgrund av resultaten från enkätun

dersökningen säga följande avseende ledningen av medelstora företag i

komplex och föränderlig miljö:

- medelstora företag med grundaren i lednings teamet har en snabba
re tillväxt än om grundaren av någon anledning inte finns kvar,
under i övrigt lika förhållanden.
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Denna utsaga är statistiskt signifikant för tillväxtens medelvärde i

de företag där grundaren tillhör övriga företagsledningen eller där

grundaren är produktutvecklare (tabell 11).

Bolag med ett blandat ägande har den största tillväxten. I företagen

med blandat ägande arbetar grundaren i de undersökta företagen kvar i

företagens lednings team. Grundaren utgör därigenom en länk i företa

gets historiska utveckling. Genom grundarens övervakning av

verksamheten försäkrar sig lednings teamen om att nya investeringar är

i linje med företagets under åren upparbetade särpräglade kompetens.

Ett ytterligare förhållande som förstärker det blandade ägandet, som

ägarform, är det ökade engagemang som följer av att entreprenörerna i

lednings teamen är delägare och således arbetar i sina egna företag.

Någon huvudman-agent relation existerar således inte mellan ägarna och

företagsledningen. En del av övervakningen sker i form av prissättning

i samband med köp och försäljning av aktierna i de företag där externt

spritt ägande förekommer.

Företagen med blandat ägande har antingen utvecklats direkt från grun

darägda bolag (Charlie, Yankie, 657) eller har de en period haft ett

företagsledningsägande (Lima). I grundarägda-, företagsledningsägda

och blandat ägda bolag är ledningsteamen nästan alltid delägare

(tabell sju).

Tillväxt och produktutveckling skapar ett ständigt behov av nytt kapi

tal. Detta kapital kan inte helt finansieras via företagets egna

intjänade medel. Genom den snabba teknikutvecklingen är informations

teknologibolagen beroende av ständig produktutveckling och därigenom

uppstår behov av kunskap om den tekniska utvecklingen.

På grund av marknadens snabba förändring (extremt osäker miljö) behövs

marknadsinformationssystem genom vilka ledningsteamen informeras om

förändringar. Dessa informationskällor kan utgöra nätverk av kontakter

som grundarna ger företaget tillgång till.
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4.2 Fem olika ledningsteam vilka härleds till företagens ägande

4.2.1 Inledning

Fem olika typer av lednings team, vilka bygger på olikheter i företa

gens ägande, fanns bland informationsteknologi bolagen. Ledningsteamet

utgör sammantaget företagets institutionella entreprenörer. Lednings

teamet kan t ex bestå av bolagets grundare, ägare, styrelsens

ordförande, verkställande direktör och någon eller några av företagets

högsta chefer.

I de små företagen är ofta ägaren och företagsledningen samma person,

grundaren. När företaget växer tillkommer fler personer i ledningen.

Ofta finns fortfarande grundaren kvar i organisationen som VD eller

styrelseordförande, i vissa fall i bägge positionerna.

• G-bJ~m.. F'-to~
D K-to~

D P-to~

D B-b:'la:j
l......_..__..

Figur, 4:1 Andel ägarformer i urvalet

Ägarstyrningen av företagen är påfallande. I 22 av företagen är sty

relseordföranden ägarrepresentant från koncernmodern, i fem företag

grundare, annan privat ägare i tre och familjemedlem som arbetar i

företaget i tre (inget av alternativen i 11 bolag, tabell sex). I alla

ägarformer utom de företagsledningsägda bolagen är majoriteten av sty

relseordförandena ägare. Styrelseordföranden rekryteras på grund av

den speciella kompetens denne tillför bolaget. Den styrelse

ordförandekompetens som efterfrågas är juristens, revisorns, teknisk
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eller ekonomisk kompetens. VD är i 12 av bolagen rekryterad från äga

re, i sex bolag från koncernmodern och i sex bolag från företagens

grundare (annat alternativ i 20 bolag, tabell sex).,

4.2.2 Ledningsteamen i grundarägda ·bolag (G - bolag)

Ett grundarägt bolag startades aven eller flera personer, vilka fort

farande - eller deras släktingar - äger minst 90 procent av aktierna

och aktivt leder bolaget. Gr~ndare kallas den eller de som vid bola

gets bildande var upphov till verksamheten.

I de rent grundarägda bolagen är grundarna, grundarnas barn eller

barnbarn styrelseordförande och/eller VD. Grundarna har ofta flera

funktioner i ledningen av bolaget. När grundaren är död är det vanligt

att flera personer ur familjen blir delägare och innehar flera posi

tioner i ledningen. Detta ger den rena familjeföretagsformen av

bolagsägande.

De flesta bolag i populationen startades grundarägda (29 av 45 bolag).

Ägandet förändrades sedan till koncerndotterbolag eller blandat ägan

de. Populationen hade.14 grundarägda bolag 1979. Endast 9 G - bolag

fanns kvar 1984, för att 1986 endast uppgå till 6 bolag. (kodnummer:

101, 111, 123, 132, 133, 136). De 29 bolag som startades aven privat

grundare har haft snabbare tillväxt än de som startades med andra

ägarformer.
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Figur 4:2 Antal anställda i grundarägda bolag

Figuren visar att grundarägda bolag sällan får mer än 200 anställda.

Grundaren är VD i fyra bolag (101, 111, 123, 136) och samtidigt sty

relseordförande i ett av dessa (123). Grundaren är enbart

styrelseordförande i två av G - bolagen (132, 133). I dessa är VD en

anställd. En teknisk konsult, annan privat (jurist) minoritetsdelägare

(10 procent) och annan intressent är styrelseordförande i de andra tre

bolagen (1986).

Ledningsteamen i grundarägda bolag (G - bolag) domineras naturligt av

företagens grundare och ägare, vilken besätter de positioner han eller

hon finner lämpligt. Endast i ett av företagen har dock grundaren valt

att själv inneha både VD och styrelseordförandeposterna (Tango). Övri

ga grundare balanserar sitt eget inflytande med en person som

rekryterats externt.
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extern

ägare

,----- anställd

Figur 4:3 Ledningsteamen i grundarägda bolag

Det grundarägda bolagets ledningsteam utmärks av att det består av ett

mycket begränsat antal personer. De styrelsemöten som hålls är infor

mella, bolagsstämmorna "pro forma". Besluten är fattade innan

styrelsemötena. I stället kan grundarna försäkra sig om kompetens som

normalt inte finns i ledningsteamet med informella grupper som träffas

regelbundet.

Grundarna har tillgång till ledande positioner i företagens ledning.

Grundarna bestämmer därigenom och genom sitt ägande spelreglerna i

företaget. Det är under grundarnas ägande som företagets särpräglade

kompetens och inriktning stakas ut (Stinchcombe, 1965). Övervakningsp

roblem finns inte mellan ägare och företagsledning eftersom bägge

slags entreprenörer finns i ledningsteamet. Väsentligt för grundarna i

vissa småföretag är att grundarnas familj behåller ett dominerande

inflytande över företaget (t ex Tango). I de studerade företagen i

övrigt fanns en positiv inställning till att låta nya delägare komma

in i företaget (t ex India, Sierra, Charlie, Papa).

Med tillkomsten av nya ägare blir inflytandet begränsat för grundarna.

Grundarna arbetar så hårt för företaget att man kan säga att företa

gets framgång helt beror av deras arbetsinsats, speciellt när
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företaget inte är så stort. Engagemanget är starkt när samma person är

både ägare och VD. Någon hierarkisk relation existerar inte.

Svårigheterna för de grundarägda bolagen att utveckla en särpräglad

kompetens är påtaglig. Detta problem är förknippat med att lyckas ut

veckla och sälja en egen produkt. Legotillverkning är vanligt hos

grundarägda bolag. Splittr~ng mellan försöken att etablera en egen

produkt och att vara en effektiv samarbetspartner för legotillverkning

leder lätt till att bägge satsningarna inte lyckas fullt ut. För att

generera resurser för en framtida produkt tillväxt har en framgångsrik

strategi visat sig vara att satsa på legotillverkning. Ett alternativ

till detta har varit att släppa in nya ägargrupper, vilka kan tillföra

kompetens för produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

Grundarna har ofta teknisk kompetens. Både viljan och förmågan att

leda ett medelstort företag saknas dock ibland. Därför måste företags

ledningskompetens tillföras företaget utifrån. Detta har i de mest

framgångsrika företagen lösts t ex genom att företagens styrelser sam

mankallats så ofta som en gång per månad eller genom att

styrelseordföranden rekryterats externt med allmän kunskap om hur ett

medelstort företag leds. Grundaren har därigenom försäkrat sig om en

professionell extern övervakning (t ex India). Andra lösningar på

övervakningsproblemet har varit att tillsätta en informell lednings

grupp av personer både från den egna organisationen och från ledande

positioner i andra företag i regionen (Tango). Karaktäristiskt för

ledningen av de grundarägda bolagen är att:

- inflytandet från grundaren i företagens lednings team balanseras
med en externt rekryterad styrelseordförande

- styrelsen i företagen har inget reellt iriflytan4e, vilket ger
ledningsteamen och speciellt grundaren en dominerande ställning

- ingen, eller endast en mycket liten hierarki finns, varför
övervakningsproblemen upplevs som små

- avsaknaden av extern effektivitetsövervakning har inneburit att
produktiviteten är lägre än i övriga ägarformer

- relationer och engagemang i lednings teamen balanseras mellan att
vara genuint, baserat på familjegemenskap, vänskap och professio
nell kunskapsutveckling, samt att
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- tillväxtproblem finns på grund av att kompetens saknas inom kri
tiska områden.

4.2.3 Ledningsteamen i företagsledningsägda bolag (F - bolag)

I ett företagsledningsägt bolag äger en eller flera personer i bola

gets ledning tillsammans minst 90 procent. Den eller dessa personer

skall inte vara grundare av bolaget eller tillhöra grundarens släkt (G

- bolag).

Bolagsledningen innehar aktiekapitalet. Många av F - bolagen var tidi

gare en del aven koncern, där verksamheten avknoppats och

företagsledningen övertagit rörelsen. Andra bolag har utvecklats från

grundarägda till företagsledningsägda. Företagsledningen utövar kon

troll över både styrelse och bolagets topporganisation i övrigt.

Kompanjonskap har ofta etablerats, där kompanjonerna delar på posterna

som VD och styrelseordförande, liksom andra viktiga funktioner i före

tagsledningen. Grundaren eller dennes släkt finns oftast inte kvar som

ägare. I vissa företag kan grundaren dock finnas kvar som minoritets

delägare.

5~

4

• 1979
3

BI 1984

2 ~ 1986

O anställd:l
0-49 50-99 100-199 200-499 >500

Figur 4:4 Antal anställda i företagsledningsägda bolag
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Figuren visar att de företagsledningsägda bolagen inte har mer än 100

anställda. Ett bolag startades företagsledningsägt. Fyra företagsled

ningsägda bolag fanns i populationen 1979, sex 1984. Två av de bolag

som 1979 var företagsledningsägda är dock andra bolag än de fyra som

198~ hade denna ägarform.

F - bolagen startades på olika sätt. Ett startades som en division

inom en större koncern. Fyra personer i bolagsledningen övertog verk

samheten från koncernen och dessa personer utgör nu både ägare och

företagsledning i ett nystartat bolag. Ett annat bolag ingick i en

privatägd koncern som självständigt bolag, från vilken nuvarande VD

övertagit ägandet. Det tredje bolaget har startats av två personer,

vilka själva fungerat som företagsledning (G - bolag). Ytterligare tre

personer har tillkommit till ledningsteamet. Femmannagruppen dela~ nu

på ägandet med en femtedel vardera. Det fjärde F - bolaget bildades av

nuvarande bolagsledningen (1986).

extern

r-------- ägare

xt------- anställd

Figur 4:5 Det vanligaste lednings teamet i företagsledningsägda bolag

Det typiska ledningsteamet i företagsledningsägda bolag är att hela

topporganisationen inklusive VD är ägare. Styrelseordföranden hämtas

externt för att balansera det starka ägarinflytandet.
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Ledningsteamens utseende är sådant att VD är ägare i alla fyra bola

gen, varav två ägare är grundare. I ett av bolagen, vilket har två

grundare, är en av grundarna styrelseordförande. Två av bolagen har

jurister som styrelseordförande. I det fjärde är bolagets tidigare

revisor styrelseordförande.

Bolagen utmärks av laganda, dvs gemensamt engagemang i lednings teamen.

Engagemanget har uppkommit i den process ägarna varit med om vid över

tagandet av bolaget. Vare sig ursprunget varit en avknoppning från en

koncern eller bolaget från grunden startats av de nuvarande ägarna så

har ledningsteamen sammansvetsats att omfatta relativt likartade led

ningsideal.

Ett faktum, som gör lednings teamen slagkraftiga och uthålliga under de

första åren av bolagets livscykel, är att det team som kommer samman

som ägare och företagsledare ofta konstitueras av personer med olika

kompetenser. När bolaget växer till en större och mer komplex organi

sation, kan det visa sig att denna företagsledningskompetens inte är

tillräcklig för att leda mot en fortsatt tillväxt. Detta kan vara en

källa till problem för bolagen med denna ägarform. Ledningen i före

tagsledningsägda bolag kännetecknas av att:

- styrelsen har ett begränsat inflytande eftersom besluten fattats
i bolagsledningen, där ägarna också finns. Ledningsteamen har
fullständig kontroll

- det faktum att ägare och företagsledning är samma personer gör
att någon övervakning inte finns avseende effektiviteten i led
ningsteamen. Detta innebär en begränsning i ledningens förmåga att
bedöma sina handlingar, vilket kan leda till att ledningsteamens
kompetens inte kompletteras om så erfordras

- engagemanget i lednings teamen baseras på stabiliserande relatio
ner och laganda.
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4.2.4 Ledningsteamen i koncerndotterbolag (K - bolag)

Koncerndotterbolag ägs i denna undersökning till mer än 90 procent av

ett annat rörelsedrivande aktiebolag.

10 Föret.aJ
g

8
7 I 1979
6 m5 1984

4 bl 1986
3

2

c ~anställcE

0-49 50-99 100-199 20)-499 >:::'JO

Figur 4:6 Antal anställda koncerndotterbolag

Figuren visar att koncerndotterbolagen storleksmässigt ganska jämnt

sprider sig i intervallet 50-499 anställda. Antalet bolag vilka bilda

des som koncerndotterbolag var 12. Kvar fanns 13 bolag 1979. Endast

ett av dessa hade färre än 50 anställda. Koncerndotterbolagen var 20

till antalet 1984, 1986: 24. Bolagens ursprung är antingen en privat

entreprenör (13 bolag) eller tillkom de direkt som koncerndotterbolag

(11 bolag).

Skilda typer av koncerndotterbolag kan skönjas. En är den stora kon

cernen som nybildar ett bolag för en viss ny rörelsegren vilken inte

naturligt passar in i existerande verksamhet. En annan är den tidigare

divisionen inom storföretaget som bolagiseras, dvs bryts ut som ett

självständigt aktiebolag med egen styrelse och företagsledning. En

tredje är det grundarägda bolaget som köps upp aven koncern.

De bolag som till en huvudsaklig del ägs av koncerngrundaren har en

speciell ägarform. Där fungerar grundaren som koncernchef. Dessa kon

cerner är bildade genom sammanslagning av uppköpta mindre bolag vars
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ägare och grundare inte längre finns kvar i verksamheten. Koncernen är

den organisatoriska innovation vilken gör dessa företag konkurrensk

raftiga. En representant för ägaren eller denne personligen är

styrelseordförande i koncerndotterbolagens olika styrelser. Två av K 

bolagen har denna organisationsform. India är ett av dem (359 det

andra) .

ägarrepresentant

anställd

Figur 4:7 Ledningsteamen i koncerndotterbolag

Typiskt för koncerndotterbolagen är att VD och den övriga företagsled

ningen är anställda. I vissa fall finns grundaren till företaget kvar

på någon position i bolagsledningen. Vanligast är att VD har rekryte

rats från koncernmodern.

Koncerndotterbolag uppvisar en hög produktivitet. Dotterbolagen är

antingen integrerade i moderbolagets verksamhet med motsvarande funk

tion som en division i ett större företag (Alpha, Mike, Romeo, India)

eller de verkar relativt fristående med egna produkter och marknadsfö

ring (Bravo, Sierra). Kopplingen till moderbolaget är i bägge fallen

tydlig eftersom inga personer utifrån ingår i koncerndotterbolagens

styrelser. Styrelserna består av personer från det egna företaget,

från moderbolaget och eventuellt från andra dotterbolag i koncernen.
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Ledningsteamen i K - bolagen utgörs i hög grad av personer som rekry

terats från moderbolaget. Dessa överför ledningsidealen från

moderbolaget till dotterbolag. Övervakningen från moderbolagets sida

av effektivitet och produktivitet är viktigt i koncerndotterbolagen.

Engagemang i ledningen av dotterbolagen kan vara svårt att upprätthål

la på grund av den hierarkiska relationen till moderbolaget.

Dotterbolagens särpräglade kompetens mäts ofta i relation till moder

bolagets kompetensbehov. I synnerhet gäller det de mycket integrerade

~olagen som skall spela en speciell roll i koncernen som helhet. De

förväntas klara denna roll samtidigt som den egna organisationen skall

utvecklas och vara effektiv. Denna uppsättning roller är inte alltid

konsistenta.

Koncerndotterbolag institutionaliseras inte. De utgör appendixorgani

sationer. En appendixorganisation har ingen egen institutionell

ledning. Denna ligger i moderbolaget. Vad dessa organisationer gör för

sitt moderbolag är viktigare än vad de gör för sig själva. Deras över

levande är inget självändamål (Rhenman, 1969). Moderbolaget dominerar

sättandet av ideal genom starka aktörer i bolagens ledningsteam.

De koncerndotterbolag i intervjuundersökningen som ingår i investment

bolag har i vissa fall funnit en självständig roll och fungerar mycket

bra, t ex gäller detta bolaget Sierra. Sierra ägs av ett investmentbo

lag vilket inte har för avsikt att integrera Sierras verksamhet med

annan verksamhet. Grundaren i Sierra är i en position där hans kunskap

och engagemang för bolaget kommer till sin rätt. Från moderbolaget

tillförs Sierra ledningskompetens, omvärldskunskap, och det stora bo

lagets institutionella kompetens, nätverk och kapital. I Sierra finns

en samstämmighet mellan styrelseordförandens syn på ledning och de

ledningsideal som företräds av grundaren vilken fortfarande arbetar i

bolaget.

Styrelserna i koncerndotterbolagen sammanträder ca 4-6 gånger per år.

De är tjänstemannastyrelser som sällan eller aldrig innefattar perso

ner som inte normalt finns i moder- eller dotterbolaget. Avsaknaden av

extern kompetens kan upplevas som inskränkande på rörelsefriheten för

de anställda i ledningen, något Alphas VD gör sig till talesman för.
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Exempel finns i undersökningen på koncerndotterbolag som mycket fram

gångsrikt kunnat förena övervakning, engagemang och särpräglad

kompetens med snabb tillväxt och hög produktivitet (Alpha, Sierra,

India). Karaktäristiskt för ledningen av integrerade koncerndotterbo

lag är att:

- styrelsen består av tjänstemän från moder- och dotterbolaget.
Ingår andra dotterbolag i koncernen deltar ofta dotterbolagsche
ferna i varandras styrelser. Externa ledamöter saknas i
dotterbolagens styrelser

- moderbolaget bestämmer en stor del av de aktörer som skall ingå
i dotterbolagens lednings team. T ex tillsätter moderbolaget VD och
styrelseordförande

- moderbolagets ledningsprocess införs i dotterbolaget, vilket
innebär att ledningsideal som gäller för moderbolaget även blir
gällande för dotterbolagen

- på grund av integrationssträvanden hos moderbolaget för att
tillvarata dotterbolagens kompetens och uppnå synergieffekter ge
nomförs omorganisationer, samt att

- moderbolaget lägger ut tillverkning till dotterbolaget, vilket
kräver samordnad planering med moderbolaget.

Karaktäristiskt för ledningen av ej integrerade koncerndotterbolag är

att:

- grundaren finns ofta kvar i bolaget, eventuellt som delägare och
är aktiv i ledningsteamet

- dotterbolaget utvecklas som en egen enhet, i vilken moderbolaget
utser styrelseordföranden. Denna övervakar ledningen av dotterbo
laget

- VD rekryteras nästan alltid från moderbolaget. Annan rekrytering
kan förekomma, dock aldrig dotterbolagets grundare och

- genom moderbolagets ledningsprocess kan dotterbolaget ta del av
moderbolagets ledningskompetens, tekniska kompetens och upparbeta
de nätverk och relationer till leverantörs-, kund- och finansiella
marknader.
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4.2.5 Ledningsteamen i externt privatägda bolag (P - bolag)

Ett bolag med externt privat ägande ägs till mer än 90 procent av pri

vatpersoner vilka inte aktivt ingår i den operativa ledningen. Dessa

ägare förväntar sig en skälig avkastning på investerat kapital.

De två externt privatägda bolagen (519, 543) har startats grundarägda.

Ägartillväxten har för bägge företagen utvecklats via ett blandat äg

ande (1979), för det ena företaget och koncerndotterbolag (1984), för

det andra företaget. Bägge de privatägda bolagen har en ägare som sty

relseordförande. I det ena bolaget betecknas de två ägarna som

arbetande styrelseledamöter. 1986 hade det ena bolaget 100-199 an

ställda, det andra 200-499. VD är externt rekryterad i bägge bolagen.

Ett privatägt bolag ingick i intervjuundersökningen.

ägare

J'r----~ anställd

Figur 4:8 Ledningsteamen i externt privatägda bolag

I populationen finns endast två P - bolag. Företaget i intervju

undersökningen hade en speciell karaktär eftersom ägarens

ledningskompetens och finansiella styrka var stor och företaget kunnat

dra nytta av detta. Det andra företaget var ett andra generationens

familjeföretag. Nuvarande ägarens fader var företagets grundare. Det

externa ägandet var ett sätt att behålla företaget och samtidigt kunna

utöva annan förvärvsverksamhet.



ÄGARFORMER OCH LEDNINGSTEAM/106

Sammanfattningsvis utmärks de externt privatägda bolagen av att ägaren

inte arbetar annat än som styrelseordförande. Ägaren har möjlighet att

övervaka verksamheten från denna position. Ägarformen förutsätter ett

aktivt ägande, antingen i form av ägarfamiljens övervakning via posi

tionen som styrelseordförande kombinerat med en kompetent anställd

ledning eller förutsättes ett aktivt deltagande av ägarna.

4.2.6 Ledningsteamen i bolag med blandat ägande (B - bolag)

Med blandat ägande menas att bolaget inte har någon enstaka ägare el

ler ägargrupp vilken tillsammans äger mer än 90 procent.

Bolagen med blandat ägande har alla startat grundarägda och utvecklats

mot ett blandat ägande. Ägarförändringen har antingen skett via ett

spridande av aktiekapitalet till företagsledningen eller via ett

spridande direkt till externa ägare. B - bolagen har den snabbaste

omsättningstillväxten av ägarformerna, parad med en hög produktivitet.

Ledningsteamen innehåller olika slags ägare. I B - bolagen finns både

interna och externa ägare. Ägandet kan såväl vara koncentrerat till

några fåtal, som spritt på ett flertal ägare. Vilken kategori som in

nehar majoriteten av aktiekapitalet varierar, liksom även ägaridealen,

vilket påverkar sättet att leda bolagen. Ofta är grundaren fortfarande

delägare i B - bolagen.

Det blandade ägandet är relativt vanligt i de medelstora informations

teknologiföretagen (9 av 45, 1986). Grundare ser detta som ett

alternativ till att helt sälja ut företaget till en koncern. OTC-

introduktion1 av aktierna har i vissa fall gjort det möjligt för

bolagen att sprida ägandet. Med nya ägarkategorier både inom företa

get, aktivt arbetande i verksamheten, och externt med endast

kapitalplaceringsmotiv har övervaknings-, kompetens och engagemangsas

pekter kunnat fångas upp.

1 "Over The Counter"
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Figur 4:9 Antal anställda i bolag med blandat ägande

Figuren visar att de grundarägda bolagen blir fler över tiden och att

de storleksmässigt fördelar sig ganska jämnt i de olika storleks

grupperna. B - bolagen utmärks av att både styrelseordföranden och VD

är en ägarrepresentant. I tre av de studerade bolagen har kontinuitet

i ledningen erhållits genom att grundaren är både styrelseordförande

och delägare. I ett av dessa är grundarens familj representerad som

styrelseordförande och som VD (657).

Figur 4:10 Ledningsteamen i bolag med blandat ägande
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Flera bolag med blandat ägande fungerar fortfarande som typiska famil

jebolag med stort inflytande från grundaren och dennes släktingar.

Dessa bolag har i två fall börsintroducerats. De har fortfarande myc

ket kvar av småföretagets ledningssätt, vilket är till både för- och

nackdel. Fördelarna torde dock överväga i ett i övrigt välfungerande

bolag genom det faktum att grundaren personifierar den ursprungliga

affärsiden. Grundaren säkrar genom sin närvaro i lednings teamet konti

nuiteten i de ideer som lett till framgång.

Av de bolag, Charlie, Yankie, Papa och Lima, som ingick i intervju

undersökningen var Papa och Lima delvis ägda av "venture-capital"

bolag. Charlie var från början företagsledningsägt. Grundarna till

Charlie hade vid undersökningstillfället fortfarande större delen av

ägandet. Yankie grundades av två personer, vilka fortfarande (1986)

utgör en del av ledningsteamet.

Det blandade ägandet är intressant, eftersom det ger grundaren eller

dennes familj en möjlighet att expandera verksamheten med hjälp av

externt spritt kapital och därigenom behålla kontroll. Denna möjlighet

finns t ex inte för den ägare vilken säljer hela sitt aktieinnehav

till en koncern. Vad som kännetecknar de delägare som tillkommit är

att de förutom kapital tillfört kompetens som varit nödvändig för

fortsatt tillväxt.

Ledningen i de studerade bolagen kännetecknas av laganda. Drivkraften

i Charlie och Yankie var hos intervjupersonerna i första hand inte att

tjäna pengar, utan att ha roligt när man utför ett intressant arbete.

Tillskottet av nya ägare har varit framgångsrikt. Nya resurser i form

av kompetens och finansiering har fungerat som viktiga vitamininjek

tioner.

Bolag som varit noterade på fondbörsen har dessutom blivit utsatta för

aktiemarknadens utvärdering av ledningen. I Yankie, Papa och Lima har

grundarna aktivt sökt delägare för att tillföra viss kompetens. Behov

av ny kompetens synes vara en lika vanlig förklaring till nya delägare

som behov av nytt kapital.
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Alla B - bolag har fortfarande grundarna eller deras släktingar kvar i

verksamheten som delägare. Detta har visat sig mycket väsentligt för

framgång. Grundarna är bärare av de ursprungliga lednings idealen och

personifierar själva bolagsexistensen. De identifierar en särpräglad

kompetens. Det blandade ägandet medger en ledningsrepertoar som inne

fattar både entreprenöriella processer som gör många småföretag

framgångsrika och institutionella processer som möjliggör ledning av

stora koncerner. Bolag med blandat ägande är den ägarform som har den

snabbaste omsättningstillväxten. I denna ägarform utgörs ledningstea

men i hög grad av delägare, både vad gäller VD och

styrelseordförandeposterna. Ägare och företagsledning är till stor del

samma personer. Följande gäller för ledningen av bolagen med blandat

ägande:

grundaren eller dennes släktingar är verksamma i alla undersökta
B - bolag

- i B - bolagen är både styrelseordförande och VD delägare

- delägarna i B - bolagens ledningsteam bidrar med både kompetens,
relationer till marknader och kapital

- de externa ägarna har möjlighet att övervaka effektiviteten i
företagsledningen och om nödvändigt byta ut eller komplettera ent
reprenörerna i lednings teamet

- genom att ledningsteamen består av delägare med ett intresse för
företagets avkastning som sammanfaller med de externa ägarnas in
tressen så ökar möjligheten att enas om vilka lednings ideal som i
olika situationer skall vara gällande. Därigenom ökar engagemanget
och

- de B - bolag som börsintroducerats är utsatta för aktiemarkna
dens effektivitetsövervakning av ledningsteamens handlingar och
bolagets utveckling, vilket verkar motiverande för entreprenörerna
i ledningen.

4.3 Ledningsteamens hantering av företagens yttre situation

4.3.1 Inledning

Hur entreprenörerna i ledningsteamet hanterar företagets yttre situa

tion påverkar möjligheten till tillväxt. Entreprenörernas handlande

påverkas av hur pass väl anpassade affärslogik och ledningsideal är
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till företagens yttre situation. Jag har i den yttre situationen fäst

avseende vid teknik, produkter och marknader. Eftersom tonvikten i

projektet har lagts vid företagens inre situationsbeskrivning behand

las här den yttre situationen endast översiktligt. Den övergripande

teoretiska ramen gavs i kapitel två.

4.3.2 Företagens teknik

Med informationsteknologibolag menas i denna bok bolag vilka tillver

kar produkter med elektronikinnehåll, samt att produkternas

huvudändamål är någon av funktionerna automatisk möjlighet till data

insamling, dataregistrering, lagring och åtkomst,

informationsbehandling, kommunikation och informationspresentation.

I jämförelse med många andra teknologier är informationsteknologin

komplex och föränderlig. Produktförbättringar görs ständigt med hjälp

av nya teknologiska landvinningar inom mikroelektroniken. Detta skapar

en extremt osäker situation för många av informationsteknologibolagen,

samtidigt som det ger entreprenörer med god framförhållning inom tek

nikområdet möjligheter att konkurrera.

Trots att de tillhör samma teknikområde uppvisar dock bolagen väldigt

olika teknologiska kompetensnivåer. Sättet att hantera osäkerhet så

att risken minimeras är beroende av vilka finansiella och kompetens

mässiga resurser entreprenörerna i ledningsteamen har.

Golf, Tango och Juliet är alla grundarägda bolag. Golf har en modern

teknologi och avser att använda sig av ytmontering av kretskort och

kundstyrda specifikationer för produkterna. Golf är för att vara fram

gångsrikt i behov av ständiga tillskott av nytt tekniskt kunnande.

Juliet arbetar med montering av kretskort i legotillverkning. En tek

nologi som är förhållandevis enkel. Framgång bygger där på låga

styckkostnader. Juliet har ännu inte lyckats nå resultat med en ege

nutvecklad produkt. Tango arbetar med tillverkning av plåthöljen för

elektronikprodukter. Tango gör vissa monteringsarbeten med elektronis

ka komponenter i dessa höljen. Tangos framgång är resultatet aven

flexibel produktion.
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Ett annat exempel är Echo som har en tung elektroteknisk teknik. Echos

produkter har en livscykel på kanske tio år. Tekniken är således, till

skillnad från vad som gäller i övriga företag mycket stabil. Entrepre

nörernas uttalanden i India och Sierra åskådliggör en komplex och

föränderlig teknologi (kap 5.4.4 och 5.4.6).

Informationsteknologi innefattar således företag med ett flertal skil

da tekniker och med produkter av olika slag för olika ändamål. Detta

innebär att marknadssituationen inte är likartad för alla företag.

Elektroteknisk industri med relativt långa produktlivscyklar möter

andra förhållanden än de flertalet företag som har högteknologiska

produkter med mikroelektroniska komponenter. I de sistnämnda företagen

möjliggör den tekniska utvecklingen snabba produktbyten och produktut

veckling.

4.3.3 Företagens produkter och marknader

Marknadernas föränderlighet och komplexitet kan orsaka osäkerhet i

ledningen av de medelstora informationsteknologibolagen. De flesta av

bolagens produkter är utsatta för hård konkurrens. Exempel på faktorer

som ger en extremt osäkra marknader är föränderlig teknik, korta pro

duktcykler, konkurrens om viktiga produktionsresurser, stark

konkurrens på avsät tningsmarknader , stor nyetablering och många ned

läggningar av företag, förändringar i ägandet och en fragmenterad

branschsituation.

De grundarägda bolagen Golf, Tango och Juliet har hanterat osäkerheten

genom att knyta upp tillverkningen gentemot större kunder. Golf har

utvecklat sina produkter i samarbete med en större koncern, för att

efter hand kunna expandera genom stora marknadsinvesteringar utomlands

(kap 5.2).

De grundarägda bolagen lutar sig i sin produktutveckling och marknad

satsning mot större kunder, för att på detta sätt erhålla

produktspecifikation och säkerhet i produktionen genom en säker för

säljning till dessa kunder. Detta är en effektiv strategi för ett
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mindre bolag med begränsade organisatoriska, finansiella och kompe

tensmässiga resurser.

Echo (F - bolag) har en stabil marknad med en stark efterfrågan på

tillverkade produkter. Eftersom investeringskostnaderna är stora inom

Echos produktområde så utgör en balanserad tillväxt på 20 procent

företagets marknadsmässiga målsättning (kap 5.3). Produktutvecklingen

och kraven på marknadsinvesteringar har inte ansträngt bolagets ekono

mi eller ledningsteamets kompetens. Echos ledning har valt en

kontrollerad tillväxt för att inte riskera att investeringar ett år

med stark efterfrågan på bolagets produkter ger en för stor kapacitet

ett annat år med eventuell minskad efterfrågan.

Hotels (K - bolag) marknadssituation är extremt osäker (kap 5.4.1).

Kundanpassning är nödvändig. Teknologisk utveckling, stark priskonkur

rens, stora investeringskostnader och strukturförändringar hos

kunderna utmärker marknadsituationen. Hotel har inte klarat denna ex

tremt osäkra situation, utan har gått i konkurs två gånger de sista

åren.

Alpha (K - bolag) säljer sina produkter inom ramen för systemlös

ningar, vilket ställer krav på samtidig produktutveckling i hela

kundanpassade automatiska systemlösningar. Alphas marknader utmärks av

tillväxt och hård konkurrens. Stor uthållighet, branschkännedom och

kvalitet är vad som krävs av företaget (kap 5.4.2). Alpha har gjort de

riktiga marknadssatsningarna och de rätta inbrytningarna genom inte

gration med moderbolaget.

Bravo (K - bolag) har en starkt reglerad marknad med ett begränsat

antal kunder och snabb produktutveckling hos många konkurrenter (kap

5.4.3). Tillväxten och vinstnivån hos Bravo har varit otillfreds

tällande sedan 1982. Optimism finns hos ledningen för att en ny

generation produkter skall bli en marknadssucce.

India (K - bolag) har utvecklat sina produkter tillsammans med kunder

na, och har därigenom kunnat knyta upp kunder i samband med att

investeringar i nya produkter gjorts. Denna produkt- marknadstrategi

har varit lyckosam (kap 5.4.4)
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Mike (K - bolag) har en med moderbolaget integrerad organisation. Mo

derbolaget är en av de större kunderna. Mike har långvariga

förbindelser med kunderna och utvecklar produkter i nära samarbete med

dem (kap 5.4.5).

Sierra (K - bolag) utvecklar produkter inom ett område med snabb tek

nisk utveckling. Genom att bolaget funnits ett antal år på marknaden

så har distributionsnätet byggts ut, vilket är en styrka gentemot kon

kurrenter. Nya nischer söks för tillämpning av den teknologi man

specialiserat sig på (kap 5.4.6).

Romeo (K - bolag) är integrerat med moderbolaget och säljer sina pro

dukter som komplement till moderbolagets tjänster. På grund av denna

inriktning så har exportsatsningarna i stort sett varit utan framgång

(kap 5.4.7).

Koncerndotterbolagen är i en ställning där de förlorat sin institutio

nella självständighet, vilket inte innebär att de förlorat sin

produktions- och konkurrensförmåga. Genom relationer till moderbolagen

har K - bolaget möjlighet att med hjälp av gemensamma satsningar

moder-, dotterbolag få slagkraft på avlägsna exportmarknader. Detta är

speciellt märkbart i de fall där dotterbolagens produkter ingår i mo

derbolagets som delkomponenter och utfallet av försäljningen är

beroende av moderbolagets systemförsäljning (Alpha, Mike, Romeo). An

dra K - bolag, vilka inte är så integrerade med moderbolagen, kan dra

fördel av moderbolagens marknadskanaler och distributionssystem på

andra sätt (Sierra, Bravo).

X-ray (P - bolag) är aggressivt på exportmarknaderna med ett utbyggt

dotterbolagsnät. X-ray utvecklar egna produkter inom lönsamma produkt

områden, samt kompletterar programmet med agenturer. Kundanpassade

produkter, vilka kan modifieras efter kundbehovet är den nya tekniska

utvecklingen. Marknadssatsningarna har varit framgångsrika (kap

5.5.1).

Charlie (B - bolag) har en världsomspännande marknad för vilken före

taget utvecklar kundanpassade produkter. Redan vid företagets start
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utgjorde den första produkten en utveckling som specificerades av kun

den. Antalet kunder är begränsat, varför exportmarknaderna har varit

nödvändiga för tillväxt. En viss produktutvidgning har genomförts ge

nom köp av två företag som säljer kompletterande produkter till den

kundkategori Charlie haft. Genom elektronikkunnandet hos Charlie har

de nya produkterna förbättrats (kap 5.6.1).

Lima (B - bolag) har specialiserat sig på en egenutvecklad elektronik

produkt vilken bolaget sålt med framgång. Exportsatsningar, främst

Väst tyskland , är det som gäller idag. Specialisering är det som hit

tills givit framgång (kap 5.6.4).

Bolagen med ett blandat ägande har en gynnsam situation genom att ent

reprenörerna i lednings teamen ofta har kunskap om företagets

särpräglade kompetens som den utvecklats sedan företagets bildande.

Denna kunskap har endast grundarna. Externa ägare finns ofta i B 

bolagen, vilket kan ge kopplingar till nya marknader eller öppna vägen

för nya applikationer för företagets teknologiska kunnande. Nyan

ställningar av entreprenörer, med kunskap om och relationer till

marknader, kan rekryteras tillledningsteamen. Nyanställningarna för

enklas av att entreprenörerna kan ges delägarskap. Behov av nya

nätverk har företagen både på arbetsmarknad, leverantörsmarknad, fi

nansiella marknader och på kundmarknader.
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5 FALLSTUDIEN

5.1 Inledning

I detta kapitel redovisas de institutionella entreprenörernas situa

tionsbeskrivningar av bolagens ledning. Intervjupersonerna beskriver

tidigare händelser i företagens livscykel, nuläget och visioner om

framtiden. Intervjuguiden redovisas i bilaga fyra.

Redovisningen görs i form av koncentrerade fallbeskrivningar av bola

gen. Presentationen är efter ägarform. pe olika ägarformerna

analyserades och sammanfattades i föregående kapitel. I redovisningen

av intervjuundersökningen nedan ges läsaren möjlighet att själv bilda

sig en uppfattning om vad intervjupersonerna ansett vara väsentligt i

institutionaliseringsprocessen. En så fullständig redovisning av in

tervjusvaren som möjligt har eftersträvats på grund av det

vetenskapliga kravet på intersubjektivitet.

Intervjuundersökningen är dessutom systematiserad för respektive bolag

efter de teoretiska situationsbegrepp som tidigare diskuterats i före

ställningsramen (kapitel två). De begrepp som beskriver bolagens

situation är ursprung, tillväxt, teknik och produkter/marknad. Förutom

bolagens situation redovisas intervjupersonernas beskrivningar av led

ningsteam och ledningsprocesser. Ledningsprocessen tolkas som levnads

och ledningsideal, övervakning, kompetens och engagemang. Ledningspro

cessen för de bolag vilka klassificerats vara i en institutionell

ledningsfas, dvs Echo, Alpha, India, Sierra, Romeo, X-ray, Yankie och

Lima redovisas i kapitlet sju.
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Den typiska institutionaliseringsprocessen är den där ett bolag bildas

av dess grundare (G - bolag). Ägarformen förändras sedan till antingen

koncerndotterbolag eller blandat ägande. Alla företag i intervju

undersökningen bildades grundarägda. (Beträffande metodfrågor i

samband med intervjuundersökningen, se kapitel 3.3).

Redovisningen för de grundarägda bolagen görs så att de olika bolagen

jämförs mot varandra. Företagsledningsägda och privatägda bolag repre

senteras vardera endast med ett företag. Koncerndotterbolagen och

bolagen med blandat ägande redovisas vart och ett för sig. Motivet

till detta är att koncerndotterbolag och bolag med ett blandat ägande

är den vanligast förekommande ägarformen 1986. Redovisningen sker ef

ter de olika ledningsteam som återfunnits i populationen, dvs i

grundarägda (G - bolag), företagsledningsägda (F - bolag), koncerndot

terbolag (K - bolag), externt privatägda (P - bolag) och bolag med

blandat ägande (B - bolag). Inledningsvis behandlas grundarägda bolag.

I intervjuundersökningen har entreprenörernas roller eller position i

företaget angivits med en bokstav, G = grundare, VD = verkställande

direktör, S = styrelseordförande, T = tekniker, E ekonomidirektör.

Bolagen har av sekretesskäl kodats i enlighet med den bokstavering av

alfabetet som används i VHF-radiokommunikation. Redovisningen presen

teras i det följande med entreprenörernas situationsbeskrivningar som

tätkugg och med kommenterande text som 1,5 kugg.

5.2 De grundarägda bolagen i fallstudien

5.2.1 Beskrivning av de grundarägda bolagen

I intervjuundersökningen ingår tre grundarägda bolag. Dessa är Golf

(111), Tango (123) och Juliet (136). Fyra intervjuer har gjorts i

dessa företag. Tre av dem gällde grundare, vilka fungerade som VD i

respektive bolag. Styrelseordföranden i Juliet intervjuades.
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Golf (111) "De två grundarna"

Golf är ett G - bolag med två grundare, som delar ägandet "fifty

fifty" och sköter ledningen av bolaget. Intervjupersonen är en av

grundarna och samtidigt samtidigt verkställande direktör. Den andre

grundaren är produkt- och personalchef. Bolagets styrelseordförande är

en extern person. Bolaget bildades 1972. Man började tillverka infor

mationsteknologiprodukter 1974. Golf har ett flertal dotterbolag

utomlands och i Sverige. Antalet anställda var 1979: 30, 1984: 60,

1986: 85. Omsättningen var 1979: 8,2 Mkr, 1984: 33 Mkr, 1986: 40 Mkr.

Omsättningsförändringen 1979 till 1986 är 400 procent. Omsättningen

per anställd var 1979: 267 tkr, 1984: 550 tkr, 1986: 471 tkr.

Bolaget har gått igenom ett par kriser. Skälen till dessa var 1978

lågkonjunktur och 1985 dålig dokumentation av produkter och delar.

Bolaget har i stort kunnat vara självförsörjande på kapital tack vare

en mycket god lönsamhet. Det finns ingen fungerande styrelse utan den

som finns träffas endast sporadiskt. Avsikten är att bilda en sådan.

Styrelsen som bildas skall sammanträda varannan månad. Effektivitetsi

dealen är ett bra resultat och en bra balansräkning. Skal fördelar i

tillverkningen är önskvärt att uppnå. Personalen är engagerad för att

uppnå detta. De produktivitetsvinster som genom personalens insatser

uppnås skall delvis gå tillbaka till dem som bonus.

Tango (123) "legotillverkaren"

Grundaren och VD har intervjuats i Tango. Bolagets teknik är i huvud

sak mekanik snarare än elektronik, till skillnad från övriga bolags.

Grundarens fru arbetar i bolaget. Det är ett familjeföretag. Intervju

personen är grundare och verkställande direktör. Företaget startades

1947 av nuvarande ägarens (VD) fader. Produkter för informationstekno

logiindustrin började tillverkas 1974. Bolaget hade 1979: 20, 1984:

40, 1986: 70 anställda. Omsättningen var 1979: 6 Mkr, 1984: 38 Mkr,

1986: 42 Mkr. Omsättningsförändringen 1979 till 1986 var 600 procent.

Omsättning per anställd var 1979: 300 tkr, 1984: 950 tkr, 1986: 600

tkr.



FALLSTUDIEN/118

Bolaget är ett av de tio omsättningsmässigt snabbast växande i popula

tionen. VD upplever att företaget har en stabil marknad. Grundaren

fungerar som styrelseordförande i en styrelse som består av grundaren,

dennes fru och pensionerade mor. Förutom den registrerade styrelsen,

vilken endast är "pro forma" finns en grupp som samlas ca sex gånger

per år där man går igenom resultat och diskuterar ideer. I denna grupp

ingår produktionschefen och två externa personer. Den ene av de exter

na personerna är VD i ett annat företag och den andre konsult. Facket

har rätt att utse en ledamot i styrelsen. Detta utnyttjas inte så

länge företagets anställda får jobb och företaget fungerar bra.

Juliet (136) "Den suveräna produktionsapparaten"

Grundaren (VD) samt styrelseordföranden har intervjuats i Juliet. Ju

liet är till 85 procent ett legoföretag. Det är ett familjeföretag med

en suverän lösning med hemarbetare för legotillverkning till stora

informationsteknologibolag. Grundaren är verkställande direktör. Anta

let anställda var 1979: 30, 1984: 70 (+ 90 hemarbetare) och 1986: 90

anställda. Omsättningen var 1979: 4 Mkr, 1984: 28 Mkr och 1986: 23

Mkr. Omsättningsförändringen 1979 till 1986 var 475 procent. Omsätt

ningen per anställd var 1979: 133 tkr, 1984: 156 tkr och 1986: 256

tkr. Bolaget är hösten 1989 i konkurs och till salu.

Företaget bildades 1965. Det hade från början en inriktning mot lego

tillverkning av informationsteknologiprodukter. Bolagets grundare äger

företaget till 90 procent. Resterande del ägs av styrelseordföranden.

Denne är en advokat som konsulterats av grundaren vid ett tillfälle då

ett större företag hotat verksamheten.
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5.2.2 Situationsbeskrivningar av de grundarägda bolagen Golf, Tango

och Juliet

Ursprung

De grundarägda bolagen startades alla av den nuvarande ägaren. De

startade alla från noll med legotillverkning.

"Golf bildades 1972 genom att nuvarande VD tog kontakt med den
andre grundaren för legotillverkning av reläer till mejerier och
varvsindustri. VD hade eltekniskt kunnande men saknade produktion
serfarenhet. Denna kompetens tillförde den andre grundaren till
företaget. Företaget fick från början ett bra statligt stöd.
Affärsiden var att finnas i elbranschen med ett elektrotekniskt
kunnande" (Golf, VD).

"Tango startades 1947 som ett källarföretag av tre personer med en
produktide. En av dem var nuvarande ägarens (VDs) fader. För att
kunna finansiera ett maskininköp åtog man sig legotillverkning,
vilket har fortsatt vara företagets huvudsakliga verksamhet. Grun~
daren var verkmästare. En annan av de som startade företaget var
konstruktör, och en tredje var förman på en verkstadsavdelning"
(Tango, VD).

"Juliet bildades 1965 med enbart grundaren (VD) som köpte en gam
mal tvättinrättning för elektronikmontering. Efter två veckor
märkte han att han fått så mycket jobb att han var tvungen att
anställa två personer och sedan har det bara snurrat. Man hade
från början en inriktning mot legotillverkning av informationstek
nologiprodukter. VD startade företaget därför att han var trött på
den yrkesutövning han tidigare hade. Han tog först sabbatsledigt,
och tog sedan några legojobb som han jobbade med hemma hos sina
föräldrar. Anledningen till att han startade eget var dels att det
var trevligare än att vara anställd, dels för att tjäna pengar. VD
har ingen särskild utbildning utom folkskola, utan var från början
montör på ett större informationsteknologibolag" (Juliet, G, VD).

"Grundaren var elektriker och montör med entreprenöranda som satte
sig i en lokal och startade enklare monterings- och andra elektro
nikarbeten. Han var en driftig, utåtriktad person som arbetade med
legoarbeten" (Juliet, S).

Tillväxt

Alla tre företagen upplever under sin livscykel perioder då problemen

hopar sig.

"Tango var ju ett källarföretag fram till 1970-talet och har sedan
haft en snabb tillväxt under femton år. Vi har haft både lyckliga
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och olyckliga perioder. En period i början på I970-talet hade vi
gott om pengar på banken och levde på gamla investeringar. Vi kun
de köpa de maskiner vi ville ha. Sedan kom vi i ett annat läge,
där vi blev tvungna att leva på lånade pengar, vilket ställer an
dra krav på avkastning och lönsamhet. Då hade vi väldigt jobbigt i
början av I970-talet. Vi har dock hela tiden haft en vettig vinst,
som har gjort att vi kunnat göra bra avskrivningar och investera.
Vi har genomgått alla hemska faser i ett företags tillväxt. Att
fördubbla omsättningen från ett år till ett annat som vi har gjort
vid ett par tillfällen, det kräver kapital och stora personella
insatser. Det är inte alla gånger som du höjer omsättningen och
samtidigt höjer vinsten. Den har i stället sjunkit tack vare att
vi vuxit för fort" (Tango, G, VD).

Problem med konflikter när nya tjänster inrättas i organisationen är

inte ovanliga. Grundarna har ofta teknisk kompetens. Dock kan både

viljan och förmågan att styra ett medelstort företag ibland saknas,

varför företagsledningskompetens måste tillföras. Detta kan leda till

problem om inte samtidigt öv€rvakningsfunktionen upprätthålles effek

tivt (se kap 6.2.3).

Teknik

Tekniskt befinner sig de tre undersökta G - bolagen på tre olika nivå

er. Av dessa tre företag har Golf kommit längst kompetensmässigt, med

en egen tillverkad högteknologisk produkt.

"Att man fick en elektronikkonstruktör och två systemkonstruktörer
har varit avgörande för elektroniksatsningen. Tekniskt övergår
företaget till en ny produktions teknologi som kallas ytmontering.
Nästa steg är högteknologiska komponenter för att uppnå s k
'custom-design'" (Golf, G, VD).

Juliet liknar Tango så tillvida som att legotillverkning är den främs

ta verksamhetsgrenen. Juliets kompetens ligger dock inom

kommunikation.

"Juliet arbetar med montering av kretskort. Detta är 80 till 90
procent av omsättningen. Högteknologiska produkter med elektronik
är affärsiden. En handelsverksamhet kompletterar den egna till
verkningen. Kommunikation är den gemensamma nämnaren i
verksamheten" (Juliet, S).

Tango har surfat med tillväxten hos de större elektronikföretagen ge

nom att profilera sig som en effektiv samarbetspartner för
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plåt tillverkning. Den huvudsakliga produktionstekniken skiljer sig

väsentligt från övriga företag i populationen. Verkstaden består av

stora maskiner med stor presskraft. Man har stora arbetsytor, stora

pressbord. Företaget vidareförädlar även pressade plåtdetaljer. Viss

elektronikmontering utförs dock även av Tango.

"Vi tillverkar plåt och mekanik, detaljer och komponenter med ett
högt förädlingsvärde. Klockan tio varje dag talar vår verkstads
kille med den största kunden om vad som skall tillverkas denna
dag" (Tango, G, VD).

Produkter/marknad

Golf, Tango och Juliet har olika marknadsinriktning. I början av före

tagets livscykel har Golf utvecklat bärkraftiga produkter tillsammans

med en större koncern. Koncernen har marknadsfört Golfs produkter.

Golf har efterhand lösgjort sig från det starka beroendet till stor

företaget och marknadsför nu själva den största delen av sina

produkter. Detta har kunnat ske genom att Golf byggt upp kompetens

inom det egna företaget för produktutveckling, samtidigt med att före

taget satsat stora resurser på marknadsintroduktion utomlands.

"Bolaget har flera stora kunder. Balans råder dock mellan stora
och små kunder. Konkurrenspristaket är nått. Företagets försälj
ning sker genom lokala distributörer, men vi tar hand om
marknadsföringen. Detta är också en fas att komma in i. Vi har
lika mycket påslag för marknadsföringen som för vidare utveckling
av produkterna.

Företaget kommer att satsa mer på export. Etablerandet av ett bo
lag i England med 9 anställda har varit viktigt för företagets
internationalisering. En satsning på Australien görs f n. Vi ut
bildar och besöker distributörerna och stöder dem med
marknadsföring" (Golf, G, VD).

Tango är mycket starkt inriktat på industriella marknader i Sverige.

Företaget har utvecklat en servicefilosofi gentemot sina kunder, vil

ket gjort företaget till ett av de snabbast växande företagen i

undersökningen.

"Företaget började med tillverkning av plåtprodukter för informa
tionsteknologiindustrin 1974. VD läste en SIND-publikation i
vilken framgick att elektronikindustrin skulle växa under de när
maste årtiondena. Därför valdes denna bransch, och företag valdes
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ut, för vilka man skulle kunna fungera som underleverantör. De
flesta kunderna är fasta, och vi arbetar med prognoser för 12 till
15 månader" (Tango, G, VD).

Tango har bearbetat ett eller två företag i taget och har nu ett tio

tal kunder som står för 80 procent av total fakturering. Sedan har man

några små kunder som man tror på och som kanske i framtiden kan ut

vecklas till stora företag.

"Livslängden är allt kortare på produkter inom elektronikområdet,
varför det redan nu är nödvändigt att bestämma till vilka man
skall leverera under 1990-talet. Vi försöker hela tiden att ha en
god marknadskontakt för att känna av vilka som är på uppgång.

Försäljning sker på två nivåer. I första hand gäller det att sälja
sig själv, den kapacitet vi har i företaget. Den här typen av för
säljning ger utdelning om två eller tre år.

Vi försöker vara marknadsinriktade. Om man tillverkar saker som
marknaden inte vill ha så kan man ju inte sälja det. Jag tror att
det här är en ganska stabil marknad med en expansiv tillväxt.

Relationerna har på tio år förändrats dramatiskt till det bättre.
Tidigare så frågade kunden: Vi behöver det här, till vilket pris
kan ni leverera det? Idag så har vi ett djupare samarbete med
flertalet kunder. Vi får ofta några streck på ett papper och dom
vill att vi skall göra en prototyp eller att vi skall komma över
och prata om ett projekt eller en förändring aven produkt.

Vad som inte förekommer och som många vill ha är garantier från
kunden att oavsett om du köper det här eller inte så skall jag få
fakturera dig en viss summa pengar. Men vi måste ju också vara
marknadsinriktade så om min kund får sälja mycket så får även jag
göra det. Vi får arbeta med prognoser i samarbete med kunden och
revidera den här prognosen halvårsvis eller kvartalsvis. Det är en
gemensam målskrivning det här. Vi har så fin kommunikation med
våra tio största kunder att vi får tidigt signaler om det är några
förändringar i den prognos som vi jobbar utifrån. Detta har hitin
tills inte givit några problem. Tillverkningsrättsavtal sluts med
kunderna" (Tango, G, VD).

Juliet är liksom Tango i första hand en legotillverkare. Företaget

letar efter en produkt som kan utgöra den huvudsakliga verksamheten i

framtiden. En mindre del av omsättningen idag utgör försäljning av

egna produkter. Kunden står ofta för alla detaljer och Juliet gör en

dast monteringen.

"Jag kan inte påstå att vi kan planera produktionen i samarbete
med våra kunder. Det går inte eftersom de lovar mer än vad de kan
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hålla. Vi får ju bara deras toppar. Nu har vi dock skaffat oss en
ny typ av kunder, vilka inte har egen tillverkning.

Nu börjar vi få bättre snurr på våra egna produkter genom att vi
anställt en säljare som säljer våra egna produkter och sådant som
vi köper in och säljer vidare. Sedan har vi även våra egna killar
som har uppsökande verksamhet och försöker få företagen att lägga
ut tillverkning hos oss.

I dag har tre av våra större kunder försvunnit, varför vi är väl
digt beroende av att det går bra för våra övriga kunder.
Kundstrukturen har förändrats. Kunderna är mycket små idag. Det
betyder att vinsten blir sämre eftersom kostnaderna blir högre med
mindre serier." (Juliet, G, VD)

"Konjunkturen inom branschen påverkar orderingången eftersom 80
procent av omsättningen hänför sig till legotillverkning, främst
från storkoncernen. Företaget tillverkar även egna produkter.
Dessa uppgår till ungefär 20 procent av omsättningen.

De största hindren är sånt som står utanför vår kontroll, dvs då
liga konjunkturer och misslyckande vad gäller egna produkter.
Konkurrens finns ju. Företaget måste lyckas på exportmarknaderna.
Marknaderna är instabila och föränderliga samt expansiva med ett
begränsat antal kunder. Detta ingår i affärsiden. Man vänder sig
till industriella marknader i första hand." (Juliet, S)

Ledningsteamet

Ledningsteamen i dessa tre grundarägda bolag har olika utseende. Golf

är det företag som kommit längst i institutionaliseringsprocessen.

Entreprenadverksamheten skall skötas av kompanjonen och tillverk

ningsverksamheten av VD. Personalfrågor sköts av kompanjonen.

Kompanjonen har alltmer kommit att involveras i ekonomifrågor och för

säljning. De två grundarna försöker dock dela på arbetet.

"Det kan vara problem med att vara två i ledningen. Avsikten är
att bilda ett produktbolag och ett entreprenadbolag med VD som
chef för produktbolaget och kompanjonen som VD för entrepre
nadbolage t •

Företaget har ingen fungerande styrelse för närvarande. Den träf
fas allt för mycket sporadiskt. Avsikten är att bilda en sådan med
de båda ägarna/grundarna, En person från ett annat företag, bola
gets revisor och ännu en extern person. Som styrelseordförande
fungerar en extern person. Det är önskvärt att denna styrelse sam
manträder varannan månad och att speciella teman tas upp på mötena
förutom de ordinarie ärendena.



FALLSTUDIEN/124

Bolaget är på gång med att börja med ledningsmöten. Ett produktråd
samanträder regelbundet i vilket marknadschef och utvecklingschef
ingår." (Golf, VD)

Tango har ordnat ledningsteamet helt runt grundaren som VD och styrel

seordförande. Informellt etablerade sammankomster fungerar som

tillfällen då problem ventileras och löses.

"Regelbundet träffas VD, produktionschefen och de fyra tjänstemän
han har under sig, dricker kaffe, går igenom posten och diskuterar
vad som är på gång under dagen på en kvart, tjugo minuter. De fyra
tjänstemännen är var och en ansvarig för var sitt område" (Tango,
VD) .

Juliets grundare äger företaget till 90 procent. Resterande del ägs av

styrelseordföranden, vilken är en extern advokat som konsulterats av

grundaren vid ett tillfälle då ett större företag hotat verksamheten.

I Juliet finns ingen fungerande styrelse. Styrelseordföranden och

grundaren (VD) har en fortlöpande dialog. Styrelseordföranden fungerar

som extern övervakare av företagets skötsel. Grundaren ser sig som en

lagledare, där beslut huvusakligast tas i en ledningsgrupp.

"Min fru jobbar i företaget. Personalen har varit med från start,
de flesta. Vi har även en ledningsgrupp som träffas varje dag. Den
här kretsen om fyra man har varit väldigt betydelsefull: inköp,
konstruktion, montering och försäljning. Ekonomin har jag
själv hållit i" (Juliet, G).

"Styrelsen möttes formellt tidigare under VDs tid. Nu består sty
relsen av grundaren och mig. Vi träffas två gånger per månad och
talar i telefon någon gång per vecka. Detta har fungerat mycket
bra" (Juliet, S).

Ledningsprocessen

Ledningsprocessen beskrivs med begreppen levnads- och ledningsideal,

övervakning, kompetens och engagemang (se den teoretiska föreställ

ningsramen, kapitel två).

Levnadsideal har att göra med aktörernas allmänna inställning till

ledningen av företaget och relationer till de anställda. Golfs grunda

re och VD poängterar den informella och förtroendefulla karaktären hos
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de relationer som finns mellan företaget och anställda, liksom mellan

företaget och kunder.

"Avtal med kunderna är inte betydelsefulla, inte heller anställ
ningsavtal för de anställda. Det måste fungera i kontakterna
annars hjälper inte några avtal över huvud taget. Kundsupport är
dyrbar, men ger mycket igen" (Golf, G, VD).

Tango lyfter fram familjeföretagandet som ett egenvärde. Tangos grun

dare har också en stark önskan om tillväxt och effektivitet i

verksamheten.

"Jag är urtypen för en svensk företagare, har stor entusiasm, tvi
velaktig utbildning, är praktisk och en hyvsat god tekniker.

Fram till början av 1970-talet var det här ett litet företag som
man livnärde sig på, men jag tyckte inte att det kändes menings
fullt att bara få bröd för dagen och för detta jobba många timmar
för att hålla företaget igång. Frugan och jag satte oss ner och
funderade om vi skulle sälja eller utveckla företaget. Vi bestämde
sig redan från början att utveckla rörelsen till ett större före
tag än enbart några få anställda.

Produktionseffektivitet är ett viktigt ledningsideal liksom att i
övrigt kunna använda kapitalet i företaget effektivt. Tidlön an
vänds i produktionen. Tillväxt är inte ett självändamål idag. En
viss storlek behövs dock för att klara en viss administration."
(Tango, G, VD)

Grundaren som är VD i Juliet har ingen direkt önskan om tillväxt. Han

ser arbetet som ett "teamwork" och värnar om sysselsättningen i före

taget. I Juliet är det den externt rekryterade styrelseordföranden som

infört produktivitets- och effektivitetsideal.

"Tillväxten har väl inneburit att företaget vuxit mer än som var
tänkt från början. Vi gjorde väl ett bra jobb. Drömmen har alltid
varit att få en egen produkt.

Effektivitet är att jobba så mycket som möjligt varje timme, inte
att jobba endast en halvtimme varje timme. Att jobba på rätt sätt
och att lyssna på andra är också viktigt. Man är ju mycket beroen
de av andra i företaget. Man går ju inte omkring som en
envåldshärskare." (Juliet, G, VD)

"Under de goda åren var tanken att utveckla ett effektivt och lön
samt legoföretag. Vinstmedlen som genererades skulle ge möjlighet
att av egen kraft utveckla produkter som skulle användas vid svac
kor i legoarbetena.
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Lönsamheten är nödvändig som effektivitetsideal. Från början så
tycktes inte G förstå dessa ekonomiska ideal. Hans styrka var att
meka och sköta personal genom att leda och organisera arbetet på
ett rent praktiskt sätt". (Juliet, S)

Övervakning är för Golfs VD att tillse att företaget fungerar effek

tivt i alla avseenden samt att klargöra för anställda och intressenter

vem i företaget som har ansvar för olika funktioner.

"Vi gör en genomgång av bolaget en gång per år. Problem med för
låg kapitalomsättningshastighet idag. T ex för stora lager.

Uppdelningen på olika verksamheter för VD och kompanjonen har att
göra med behovet för de anställda och övriga intressenter att få
kännedom om vem som är ansvarig så att arbetet kan fungera
effektivare". (Golf, VD)

I Tango fokuseras intresset mot grundaren, VD och dennes roll vid in

förande av hierarki i organisationen.

"När du går från ett litet företag som skall utvecklas så är det
ofta så att allting snurrar runt ledaren eller fabrikören, och jag
har väl upplevt det här i två olika dimensioner, dels att kunna
frigöra sig själv att delegera, och inte vara med och hålla och
skruva och kavla upp ärmarna och ta i så fort det ska göras någon
ting själv, utan kunna analysera problem, komma överens om
åtgärder och sedan delegera till någon att göra det. Det tror jag
är ett problem som alla småföretagare har och som måste gå igenom
det här. Jag har själv haft problem med att hitta min roll, för
det är ju så förtvivlat roligt att som tekniker gå ner och hjälpa
till. En annan dimension på det här är när man i verkstaden ifrå
gasätter en chef och frågar 'har Olle sagt det här?'.

Särskilt en person tog det flera år innan han accepterade att det
fanns andra personer som skulle bestämma, så han kom in på mitt
tjänsterum och frågade om det han hade blivit tillsagd om var rik
tigt. Ibland blir det personkonflikter eftersom det vid
omorganisationer alltid finns någon som känner sig förfördelad."
(Tango, G, VD)

Juliets grundare misslyckades när han skulle ersätta sig själv i led

ande position med en anställd VD. Detta kanske berodde på att

grundaren inte samtidigt gjorde klart för sig vilken sorts övervakning

som måste finnas för att tillse att den anställde VDn skötte sitt

jobb.
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"I samband med att företaget gick igenom en kris för att en stor
kund plötsligt försvann så togs en kompanjon in i företaget, vil
ken efter ett tag fick bli VD och delägare till 40 procent. Jag
tänkte att om han blev delägare så skulle företaget skötas bättre.
Det motsatta inträffade. Vi fick säga upp folk. Företaget blev
vanskött. Kompanjonen gick ut och tog hem order som inte ens hade
kostnadstäckning. Han lurade oss i styrelsen om att resultatet
skulle bli bra i slutet av året, men det blev tvärt om. Då tvinga
de vi honom att lämna företaget och även aktierna. Vinsten
förbättrades sedan och omsättningen tredubblades därefter"
(Juliet, G, VD).

I svaren som hänförs till kompetensbegreppet kan man hos Golf, Tango

och Juliets VDar och Juliets styrelseordförande urskilja:

Kompetens som rör entreprenörernas kunskapsnivå

"Grundarens hämsko har varit att han saknar utbildning. När han
kommit över detta så har han själv fungerat mycket effektivt genom
att delegera arbetsuppgifter" (Juliet, S).

"Bolaget har två högskoleutbildade elektronikingenjörer samt
ytterligare två personer på tillväxtsavdelningen. Dessutom är
marknadschefen högskoleutbildad. Forsknings/tillväxtskostnadernas
andel av totala kostnaderna utgör fyra till fem procent, lönekost
nadernas andel är något under hälften" (Golf, G, VD).

"I företaget finns tre gymnasieingenjörer. Man bedriver intern
utbildning i material och produktionsstyrning. I verkstaden finns
tre förmän" (Tango, G, VD).

"Man borde göra mera för att stimulera de anställda som har speci
ell kompetens. Det är bara en tidsfråga innan civilingenjörer
anställs. De tekniska specialisterna är ju grunden för all kommer
siell kreativitet. De vet vad vissa produkter kan användas till
och hur de kan utvecklas. På så vis ger de ett underlag till den
kommersiella kreativiteten genom att föreslå olika lösningar"
(Juliet, S).

Särpräglad kompetens (även kap 6.2.3)

"Att kunna sluta med en grej när det inte är lönsamt att hålla på
med den är strategiskt viktigt. Det har vi gjort när det gäller
installationer. Vi hade rätt mycket folk ute ett tag som
installerade" (Juliet, G).

"Unikt är närheten till kunden och kundens personal: kvalitet och
snabbhet. Korta leveranstider samt flexibilitet både vad gäller
volym och konstruktion. Den maskinella utrustningen är också bra.

Ett strategiskt beslut var att avsätta VDn. Ett annat är att hålla
sig vid sin läst, att inte sälja andra typer av produkter. Hur
vinsterna skall investeras genom att investera i fastigheter, att
anställa högskoleutbildat folk" (Juliet, S).
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Kompetens som rör företagets relationer (se kap 6.2.3).

Visioner om företaget i framtiden

"Om fem år finns vi kvar med produkterna, fast vi kanske har en
annan teknologi. Vår export är större. Bra resultat och bra lön
samhet är önskvärt. I produktionen måste vi försöka få
skalfördelar" (Golf, G, VD).

"Bolaget skall efter fem år säljas eller uppgå i ett annat före
tag. Det bör väl kanske omsätta 100 Mkr om fem år. Den här
marknaden kommer att expandera mycket. Så snart legotillverkningen
kommer igång så bör det även vara möjligt att expandera med egna
produkter. I dag klarar vi oss med en produkt och den höga lönsam
heten på legotillverkningen." (Juliet, G, VD)

Vid analysen av Tangos och Juliets grundares svar återfinnes förutom

de olika aspekterna på kompetens även resonemang vilka förs i termer

av kompetens, men som avslutas med uttalanden om ledningsideal.

"Tangos affärsid~ innefattar att alltmer öka förädlingsvärdet på
produkterna. Detta kan innebära att man i framtiden även kommer
att installera elektronikkomponenter i färdiga produkter. Ett så
dant projekt är under utveckling i samarbete med Chalmers tekniska
högskola i Göteborg. Avsikten är inte att tillverka färdiga pro
dukter i Tango, utan dessa organiseras i sådant fall i ett separat
bolag med egen ledning.

Vi har sagt. Låt oss titta på det här. Sedan har vi kompletterat
vår utrustning både personellt och maskinellt för att kunna till
mötesgå kundens behov. Vi har sett en tillväxtpotential i det här.

Kunderna har ofta kännedom om vilka underleverantörer som är mest
lämpade att tillverka olika produkter beroende av den speciella
kompetens som de olika företagen har i form av maskinell utrust
ning och människor. Detta är en klar förändring från hur det var
tidigare. Kvalitet, utformning och materialval mm blir en fråga om
förhandling mellan tillverkare och kund, dvs hur mycket man skall
lägga ner på produkten." (Tango, G, VD)

"Man känner ju alltid ett behov av att få in nytt folk i administ
rationen. Min filosofi har varit att få in folk som kan mer än jag
själv. Så att vi liksom växer och får egna produkter som vi kan ha
som ryggrad och leva på om det andra skulle spricka. Vi jobbar för
det. Men det är dyrt och det tar så jäkla lång tid. Vi har varit
föregångare på många saker som vi varit för tidigt med och som vi
kanske inte satsat helhjärtat på. Samtidigt har det funnits en
inställning i företaget: Att varför skall vi lägga ner så mycket
arbete på en ny produkt när vi kan få hur mycket jobb som helst
från ett visst företag i lega? Då säger jag: Om dom slutar att
köpa då?" (Juliet, G, VD)
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Engagemang är det fjärde begreppet i beskrivningen av ledningsproces

sen. VDn i Golf hänför engagemang till uppgiften att uppnå hög

produktivitet i företaget, både när det gäller att uppnå skalfördelar

i tillverkningen och när det gäller kundsupport.

"Effektivitetsidealen är ett bra resultat och en bra balansräk
ning. Skalfördelar i tillverkningen är önskvärt att uppnå.
Personalen är engagerad för att uppnå detta. Produktivitetsvinster
som uppnås genom personalens insatser skall delvis gå tillbaka
till dem som bonus. Vi försöker att tillmötesgå dem som är dukti
ga, så att de känner att de är i en miljö där det är inspirerande
att arbeta.

Kunderna har mottagit vår support mycket kraftfullt. Det är ett
måste att ge support, och känner de det så glömmer de andra pro
dukter. Det kan vara svårt att få dessa distributörer att
specialisera sig på just våra produkter. En del övertalning kan
vara nödvändig." (Golf, G, VD)

Tangos grundare och VD hänför engagemang till miljön.

"Problem för oss är att skaffa arbetskraft. Vanligt folk som vill
komma hit var dag och göra så gott dom kan. Produktionen i ett
verkstadsföretag behöver populariseras. Miljöproblemen kring före
taget är ett annat problem eftersom lackeringsavdelningen avger
miljöfarliga ämnen till luften utanför. Att ordna den inre miljön
är bara en kostnadsfråga. Det finns teknik för det. Det kan ord
nas. Bra arbetsmiljö är viktigt. Arbetsledande personal skall bry
sig om de anställda. Vi har individuell prestationslön" (Tango, G,
VD).

I Juliet funderar man på att sprida aktierna till de anställda.

"Personalomsättningen är inte så stor, varför trivseln bör vara
bra. Tankar har funnits att sälja ut delar av företagets aktier
till de anställda. Bonus ges till säljarna baserat på omsätt
ningen. Det har funnits fackliga organisationer, men det finns
inget fack som utövar något arbete nu. Företaget har en lednings
grupp bestående av konstruktion, försäljning och personal"
(Juliet, S).
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5.3 De företagsledningsägda bolagen i fallstudien

Antalet företagsledningsägda bolag är totalt fyra i undersökningen

(208, 213, 218, 227). Ett företagsledningsägt bolag har ingått i den

kvalitativa undersökningen (Echo, 208). VD som också äger en fjärdedel

av Echo har intervjuats.

Vissa likheter med de rent företagsledningsägda bolagen uppvisar ägar

formerna grundarägda bolag och bolag med blandat ägande. I dessa

ägarformer innehar oftast företagsledningen hela eller delar av aktie

kapitalet. Exempel på detta utgör Golf (G - bolag) med två grundare

som delar på toppledningen av bolaget. Den ene som VD, den andre som

ekonomi- och personalchef. Ett annat exempel utgör Charlie (B - bolag)

med fem grundare där fyra fortfarande arbetar i ledningen av bolaget.

Ett tredje exempel är Yankie med två grundare som båda ingår i bola

gets toppledning.

Ursprung

"Echos ursprung är en kris i en division i ett större företag.
Företaget räddades genom att fyra anställda var villiga att fort
sätta driften. Bolaget bildades 1940 och var till 1978 ett
dotterbolag i en större koncern i Sverige. Till och med 1978 var
dotterbolaget en tillverkningsenhet. Sedan ombildades företaget
till en division i moderbolaget. 'Denna division fick även ansvar
för försäljning och administration under en marknadskunnig divi
sionschef. Divisionen fick stora finansiella svårigheter.
Konsulter anlitades som kunde konstatera att divisionen måste läg
gas ner, vilket bestämdes i mars 1980.

Förhandlingar enligt medbestämmandelagen (MBL) inleddes. Facket
bildade en grupp för att analysera företagets framtida möjligheter
att fortsätta verksamheten. Nuvarande VD (delägare) ingick i den
gruppen. Fackets analysgrupp kom fram till att det skulle vara
möjligt att driva företaget vidare. Efter utdragna förhandlingar
där tidigare ägaren beräknat att en nedläggning skulle kosta före
taget 23 Mkr så gick man med på att fyra tidigare anställda gick
in som nya ägare med en fjärdedel vardera. Bolaget togs över 1980
för den symboliska summan aven krona. Tidigare ägaren överlät
lager och maskiner till ett beräknat värde av sju miljoner kronor.

Bolaget med de nya ägarna startade upp med en tillverkningsenhet.
Efter två års tid slöts ett avtal med tidigare ägaren, vilket in
nebär att detta företag tar hand om Echos försäljnings
organisation." (Echo, VD)
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Teknik och produkter/marknad

"Tung elektroteknisk teknik och en stabil marknad utmärker Echo.
En produkt lever kanske tio år. Därefter kommer utvecklings
kostander. Företaget har hundratals potentiella kunder och ett
tjugotal leverantörer. Företaget tillverkar elektriska komponenter
för industri och elverk. Dessutom finns en handelsrörelse som ut
gör 10 procent av totala omsättningen.

Vissa mekaniska komponenter kan läggas ut på lego. Själva monte
ringen måste företaget göra själva. Överbeläggning kan i viss mån
utjämnas på detta sätt. Marknaden är i första hand den svenska."
(Echo, VD)

Ledningsteamet

"Styrelsen under tidigare ägaren samlades en gång per år utan att
ha något inflytande. Nuvarande styrelsen har fungerat sedan 1980.
Styrelseordförande är en utomstående jurist, vilken endast har en
formell funktion under styrelsemötena. Han fungerar då som en ne
utral person. Styrelsen träffas ungefär fyra gånger per år. Den
består av de fyra delägarna plus två personer från SIF och två
från Metall plus ordförande.

På grund av ägarformen så blir mycket gjort och diskuterat redan
på ledningsnivån i företaget. De frågor som tas upp i styrelsen
tas bara upp för att få en bekräftelse på att även styrelsen är
med om viktiga beslut. Styrelsen har alltid gått med på de förslag
som lagts. Styrelsebesluten är endast en officiell bekräftelse på
saker som diskuterats tidigare och som man enats om innan styrel
semötena. Även bolagsstämmorna är endast 'pro forma'." (Echo, VD)

5.4 Koncerndotterbolagen i fallstudien

Koncerndotterbolagen är sju stycken i intervjuundersökningen: Hotel

(310), Alpha (325), Bravo (329), India (339), Mike (342), Sierra (348)

och Romeo (363). Alpha och Bravo ingår i samma koncern, där Alpha är

ett dotterdotterbolag. Totalt finns 24 bolag som är koncerndöttrar i

populationen.
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5.4.1 Hotel (310) "Grundarägda bolaget som bytte lokal"

Två intervjuer har gjorts i Hotel. Dels har en av grundarna intervju

ats, dels nuvarande VD. Hotel är ett kapitaltungt processföretag som

nyligen gjort konkurs sedan grundarna lämnat bolaget. Det har efter

konkursen en ny VD. Ägare är ett litet investmentbolag. Hotel är ej

integrerat, dvs bolaget driver sin verksamhet oberoende av moderbola

get. Beroendet inskränker sig till att vara finansiellt.

Ursprung

Företaget bildades 1978 av två grundare, vilka drivit bolaget entrep

renörsmässigt i kompanjonskap sedan starten. Ursprunget till företaget

var motsvarande verksamhet som en del av ett större svenskt informa

tionsteknologibolag. Grundarna övertog bolaget för den symboliska

summan aven krona. Nuvarande produkter tillverkades från början.

Tillväxt

Företaget gick bra tills det blev tvingat att byta lokaler. Då inträf

fade stora inkörningsproblem av processutrustningen med påföljd att

produktkassationerna blev mycket stora. Företaget fick betalningsprob

lem och när banken inte ville ställa upp med nödvändiga lån fick

betalningarna inställas med konkurs som följd. En av grundarna har

köpt ut företagets dotterbolag ur konkursboet och driver för närvaran

de detta bolag. Lönsamhetsproblem finns fortfarande. Nya

ägarförändringar är sannolika. Bolaget hade sju anställda 1979, 50

anställda 1984, 40 anställda 1986. Efter rekonstruktion med nya ägare

har bolaget 32 anställda. Omsättningen har ökat från två Mkr 1979 till

17 Mkr 1984 och ca 15 Mkr 1986.

"Uppgång och krasch är vad som karaktäriserar bolagets tillväxt.
Från fyra till 65 man anställda på fem år. Vi var länets mest ex
pansiva företag med mycket gott rykte på marknaden.

Vi hade så mycket jobb att vi inte behövde marknadsföra oss. Sedan
tvärdog marknaden 1980. Då fick vi problem, men vi behövde inte
avskeda någon. Krisen uppstod genom att efterfrågan sjönk och vi
hade investerat så mycket. Vi sålde oss ur krisen med hårt arbete,
och det gick väldigt bra igen. Vi fick mycket jobb med order från
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stora firmor. Problemen började när det gick som bäst för företa
get.

Kommunen ställde upp med lån och byggde ett hus. Hela flytten tog
1,5 till 2 år. Vår produktion blev förstörd med enorma kassatio
ner. Vi hade mycket komplicerade processmaskiner. Leverantörerna
ställde upp mycket dåligt. Flyttningen orsakade stora kostnader.
Vårt förtroende var förbrukat. Om inte flyttningen kommit hade vi
varit ett lysande företag idag. Den nye ägaren som kom in efter
konkursen gick dock själv i konkurs inom ett år. Denne saknade
kompetens att driva denna verksamhet." (Hotel, G)

"Grundarna gick i konkurs. De lyckades inte få vinst i tillverk
ningen genom att säkra tillverkningssamarbete med tillverkare i
utlandet. Under tiden kom propåer om köp av företaget. Flyttningen
av maskiner och inkörningen av nya maskiner var svårare än väntat.
Det gjorde att man fick oerhört höga materialkostnader och så små
ningom också störningar i ekonomin och relationer till kunderna."
(Hotel, VD)

Teknik

"Vi har väldigt små toleranser på produkterna. Det är 500 till
1000dels mm på 600 mm avstånd. Vidare är det 34 skrivna processer
i produktionen. Varje steg är komplicerat. Flera faktorer påverkar
varj e process" (Hotel , VD).

Produkter/marknad

Produktionen i Hotel är mycket kapitalintensiv. Samtidigt är marknaden

föränderlig och heterogen med hård konkurrens. Marknaden utsätts dess

utom för strukturförändringar i samband med produktionsomorienteringar

i de större företagen. En extremt osäker miljö föreligger således.

"Affärsidän ändras med kanske tre års intervaller eftersom markna
dens behov måste styra produktionen. Affärsiden är att tillmötesgå
kunden. Det är ju kunden man lever på. Sen får du ju vara hur duk
tig du vill själv. Det har ingen betydelse hur duktig säljare du
är om du inte tillgodoser kundens behov." (Hotel, G)

"Flera företag med vår teknologi och våra produkter har gått i
konkurs de senaste åren" (Hotel, VD).
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Ledningsteamet

"VD har rekryterats från koncernmodern, liksom nuvarande styrelse
ordförande. Ledningen av bolaget sköttes av de två grundarna.
Ekonomichef fanns också" (Hotel, G).

"Om man räknar alla så är vi sex stycken i försäljning och admi
nistration. Sedan har vi en produktionschef, kvalitetschef och
kemist. Ledningsgruppen består av mig, kvalitetschefen och produk
tionschefen som träffas en gång per vecka." (Hotel, VD)

Ledningsprocessen

Levnads- och ledningsideal

"Effektivitetsidealet innefattar vilken kapacitet man kan få ut i
tillverkningen. Vi har ju toppar och trånga sektorer, men vi bud
geterar en viss kapacitet. Man förenklar arbetssituationen och får
så säkert flöde som möjligt" (Hotel, G).

Ägarna till Hotel är ett mindre investmentbolag vilka av VD uppfattas

endast som dem som tillför kapital till företaget. Styrelsens inbland

ning i verksamheten är mycket liten.

"Styrelsemöten är det inte särskilt ofta i formell mening. Fyra
gånger per år. Informellt så har mera kontakter tagits eftersom
det varit flera ägarförändringar på sistone. Styrelsen ger VD i
uppdrag att förvalta bolaget och så länge det inte händer något.
Styrelsen kan göra väldigt mycket, men underskattas och används
alltför dåligt. Styrelseordföranden skall vara den som har störst
förmåga att utifrån bedöma företagets effektivitet" (Hotel, VD).

"Allvarliga frågorna tas av mig. Man flyttar liksom gränserna hela
tiden" (Hotel, G).

Entreprenörernas ledningskompetens

"Flyttningen hade klarats om vi varit fler i ledningen av bolaget.
Marknaden expanderade så andra företag tog allt kompetent folk"

(Hotel, G).

Särpräglad kompetens

"Affärsiden var från början att gå ut och göra prototyper och
mindre serier med ett mindre antal anställda. Ett stort företag
gav oss allt mer jobb, varför vi fick jobba med volym i stället.
Affärsiden blev annorlunda. Dessutom utvecklade vi en testutrust
ning med vilken vi kunde testa produkten så att de var riktiga.
Affärsiden ändrades då lite. Vi blev lite unika på så sätt"
(Hotel, G).
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"Det unika vi har här är vår kapacitet som skiljer sig avsevärt
från vad många andra har. Det är en stor kapacitet och en stor
investering. Ingen fristående har en så god kapacitet som vi har.
Tekniken går mot allt tätare och svårare produkter" (Hotel, VD).

Kompetens som rör företagets relationer

"Kompetensen har förbättrats genom att leverantörerna erbjuder
kurser som vi låter våra anställda gå. Leverantörerna är material
leverantörerna och maskinleverantörer. De som levererar kemin,
borrmaskiner, fotoutrustning etc" (Hotel, VD).

Visioner om företagets framtid

"Vi är inne i ett skede med det här företaget då det gäller att få
företaget kortsiktigt lönsamt. Nästa skede blir ett avstamp för
att skapa volym och bättre avkastning på kapitalet.

Strategiska beslut är vilka produkter och marknader vi skall bear
beta. De aktuella beslut som har tagits är att bredda
produktsortimentet. Vi står inför ett strategiskt beslut om bear
betning av marknader genom att vi skaffat en extern säljare. Vi
har inte haft så mycket bearbetning av marknaden hittills. Så har
vi ändrat den interna organisationen med en kundserviceavdelning
och flyttar beredning och planering från produktionsavdelningen
till en del över försäljningsavdelning så att de ställs inför kun
den och ser till att det fungerar gentemot kunden.

Marknaden innebär att konkurrensen inom vår brans~h kommer att
minska genom att flera slås ut eftersom svårighetsgraden på pro
dukterna ökar.

Vi måste förstås ha en god lönsamhet och en väl intrimmad produk
tion utan kassation innan vi vågar ge oss in på svårare teknik."
(Hotel, VD)

5.4.2 ALPHA (325) "Koncerndottern som fick nya chefer"

VD, styrelseordföranden (vice VD i moderbolaget), samt VD och styrel

seordföranden i modermoderbolaget har intervjuats i Alpha. Bolaget är

väl integrerat. Moderbolaget ägs aven storkoncern av holdingbolagska

raktär. Det verkar i sin tur som ett ointegrerat företag inom den

större koncernen. Alpha är omsättningsmässigt en av de tio snabbast

växande bolagen.
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Ursprung

Alpha startades 1969 och som eget bolag tio år senare. Då fanns 27

anställda. Informationsteknologiprodukter började tillverkas 1974.

Ett flertal omorganisationer har företagits. Genom den starka inte

grationen med moderbolaget och genom många omorganisationer är det

inte möjligt att räkna detta bolag som en självständig enhet. Trots

den juridiska statusen som självständigt bolag betraktas Alpha av mo

derbolagets representanter som en division eller avdelning i

moderbolaget.

"Grundaren (G) från Chalmers jobbade i USA fem år. Företaget till
verkade från början industrielektronik. Speciella kundanpassade
produkter till kunder som hade behov av elektronik.

Grundaren sålde undan det datorbaserade systemet till de nuvarande
ägarna, men behöll industriprogrammet i övrigt. Koncernbolaget
övertog hela verksamheten på grund aven akut kris. Grundaren blev
först teknisk chef och sedan utvecklingschef, slutade 1983 och
startade eget." (Alpha, VD)

"Embryot till företaget var ett visst antal människor i början av
1970-talet som satte igång och utvecklade en massa saker. En gedi
gen kunskap hade man. Tidigare chefen är numera konsult. Han var
en eldsjäl i Alpha. Nuvarande VD var med från början. Energikrisen
gav fart åt företaget. När man förvärvade ursprungsföretaget till
Alpha var det kompetens inom datorteknik och elektronik för styr
ning som köptes. Alpha blev självständigt 1979 och gick med vinst
först 1986" (Alpha, S).

Teknik

"Teknikutvecklingen med allt lägre prisnivå på komponenter har
möjliggjort dagens högteknologiska produkter. Det har skett en
tillväxt av teknikkunnande mot mikrodatorteknik, digitalteknik och
kommunikations teknik.

Effektiva former finns för att driva utvecklingsprojekt med kort
genomförandetid så att utvecklingen av nya produkter sker i nivå
med andra produkter i systemet. Projektledare och projektorganisa
tion används. Projektledare rekryteras från produktansvariga på
marknadsavdelningen. Folk till projektorganisationen rekryteras
från olika linjeavdelningar inom utvecklingsavdelningen. Produkter
måste underhållas, varför det behövs en linjeorganisation på ut
vecklingsavdelningen. Systemets kommunikationsmässiga funktion
bygger på att de alla utvecklas till samma tekniska nivå och fung
erar tillsammans. Även dokumentation inlemmas som ingår i
marknadsavdelningen för att en produktionsfärdig produkt skall tas
fram." (Alpha, VD)
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Ledningsteamet

Ägarna, koncernmodern har etablerat en mycket stark ställning i Alpha.

"Styrelsen består av personer från koncernledningen. Styrelsen som
sådan är inte rådgivande, beslutande och påverkande. Kontakter tas
löpande inom koncernen om det viktigaste frågorna. Styrelsemötena
blir avstämningstidpunkter. Investeringsbeslut tas i styrelsen.
Jag saknar långsiktighet i styrelsearbetet och är lite sökande om
hur jag skall utnyttja styrelsen. Felet är delvis att inga perso
ner finns i styrelsen som inte finns i min normala kontaktsfär.
Affärsområdets inriktning är det viktigaste i ett långsiktigt per
spektiv." (Alpha, VD)

5.4.3 BRAVO (329) "Företaget som började satsa på elektronik"

Bravo ägs sedan 1973 aven stor koncern med vilken det ej är verksam

hetsmässigt integrerat. Lönsamhetsproblem och produktförnyelse

svårigheter har förelegat. Ledningen gjorde felbedömningar, vilket

ledde till att lönsamheten försämrades dramatiskt. Branschen genomgick

snabba förändringar av teknologin med övergång från mekanik till

elektronik. Marknaden förändrades strukturellt. Slutanvändarna av pro

dukterna ändrade sättet för produktutnyttjande. Detta kom att gynna de

konkurrenter som förutsett de strukturella förändringarna i marknaden.

Bravo arbetade under fem års tid utan framgång med elektroniska lös

ningar inom sitt traditionella produktområde. Det ledde 1984 till

stora lönsamhetsproblem. Lönsamheten gick ned från plus 20 Mkr till

minus 20 Mkr på ett år. Den försäljningsminskning som var orsak till

förlusterna berodde på att politiska beslut förändrade förutsätt

ningarna. Två personer har intervjuats om Bravo, VD och

styrelseordföranden.

Ursprung

Bravo startade tillverkning redan 1948. Startår för informationstekno

logiprodukter anges som 1968. En av grundarna fanns i bolaget till

1979.
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"Grundarna var tre: den kreative innovatören, genomföraren och
marknadsföraren. Den kreative innovatören var från början utveck
lingschef, genomföraren produktionschef. Storkoncernen kom in som
ägare bl a för att successionsfrågorna var svåra att lösa" (Bravo,
VD).

Tillväxt

Bravos omsättningstillväxt har varit 14 procent från 1979 till 1986

(Se även kap 6.3.2).

Teknik

Tekniken som företaget använde byggde på mekanik. Den bedömdes 1984

som ålderdomlig av marknaden. Konkurrenterna började marknadsföra pro

dukter som byggde på elektronik. Från 1984 till 1987 har Bravo kämpat

sig ur sin teknologiska eftersläpning och utvecklat en helt ny pro

duktserie som bygger på den senaste elektroniken.

Produkter/marknad

"Ett hinder är att aktörerna på marknaden inte börjar investera
tillräckligt snabbt utanför England. Bravo måste klara av att kon
kurrera tekniskt och kommersiellt." (Bravo, VD)

Ledningsteamet

"Styrelsens roll fram till 1983 var svag. VD i ägarkoncernen kom
in som ordförande 1984 och styrelsen kom att bestå av tre perso
ner. Facket avstod frivilligt. De självstyrande grupperna
upplöstes liksom alla fackklubbar. Styrelsen kompletterades sedan
med två personer, varav en hade erfarenhet och kunskap från snabbt
växande informationsteknologibolag. Den andre representerade bola
gets kunder. Fel kompetens fanns under lång tid i styrelsen då
ingen elektronikkompetens fanns." (Bravo, VD)

Ledningsprocessen

Rationalisering och kostnadseffektivitet är ledningsidealen.
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Övervakning

"Styrelsen följer produktutvecklingsprojekten och kostnadsutveck
ling nu på ett helt annat sätt än tidigare. Bravos styrning av
utvecklingsprojekt var inte så stark tidigare, vilket har dragit
mycket resurser i onödan.

Månadsrapport görs varje månad, bokslut var fjärde. Styrelsemöten
hålls 4 till 5 gånger per år. Moderbolagets VD sitter som styrel
seordförande i Bravos styrelse och är styrelsemedlem i det
engelska dotterbolaget. VD skriver varje månad en rapport till
moderbolaget om utvecklingen. Informella kontakter finns dessutom
dem emellan. Ledningsgruppsmöten hålls var fjortonde dag." (Bravo,
VD)

Ledningskompetens

"Under de extremt goda åren då konkurrensen inte fanns, skapades
en känsla hos de anställda av att företaget alltid skulle överleva
med den mekaniska tekniken. Försäljningsminskningen 1984 kom som
en schock för många. Vinstmarginalen var tidigare mycket stor. För
framtiden satsar företaget på marknadssidan." (Bravo, VD)

Särpräglad kompetens

"Vi är unika på distributionskanalen. Vi har internationellt kunn
ande och spridning. Systemkunnandemässigt är vi väl framme. Vi
erbjuder idag andra generationen elektronikmaskiner. Den finansi
ella ställningen med moderbolaget är stark. Kunderna börjar förstå
att utvecklingskostnaderna liksom kostnaderna för det långsiktiga
underhållet av denna typ av system är stora. Vi har fler markna
der. Marknaden är lätt överblickbar men omogen" (Bravo, VD).

Visioner om bolaget i framtiden

"Hoppas att moderbolaget finns kvar som ägare även i framtiden.
Fem till tio procent expansion inom alla tre produktområdena med
tillfredsställande räntabilitet förväntas. Bravo är det största
bolaget jämfört med konkurrenterna. Kunderna kommer i framtiden
kunna dra nytta av vår stora erfarenhet och kompetens inom detta
område" (Bravo, VD).

Engagemang

"Engagemanget är generellt dåligt i företaget för närvarande. In
formation ges till de anställda för att förbättra stämningen. En
förbättring har dock även skett. En gång var 3e månad informerar
VD all personal i Stockholm. Information om faktureringen görs
varje vecka på anslagstavlan vid utgången.

De anställda ges en marknadsmässig lön. Utvecklingsavdelningarna
får goda resurser. Möjlighet finns för oss att vara ett litet att
raktivt elektronikföretag i centrala Stockholm. Inga
nyckelpersoner har slutat på två år. Det börjar låta som om vi
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lyckats uppnå en trivsam atmosfär på utvecklingsavdelningen med
ett intressant projekt som vi tror på." (Bravo, VD)

5.4.4 INDIA (339) "Superentreprenörsbolaget"

India är ett integrerat dotterbolag med väl definierade uppgifter inom

koncernen. Grundaren (styrelseordförande i moderbolaget) i India har

intervjuats. India är ett snabbväxande bolag med en omsättningsföränd

ring mellan 1979 och 1986 på 950 procent. 1976 omsattes 5,9 Mkr, 1987

hela 745 Mkr.

Ursprung

Indias moderbolag grundades 1973. Indias moderbolag bildades med syf

tet att förmedla och sälja uppfinningar, patent, produkter mm. Från

början såldes licenser för tillverkning av produkter. Företaget börja

de tillverka egna utvecklade produkter 1977. India, från början ett

företag som startats på Lidingö 1965, inlemmades i nuvarande kon

cernstruktur 1979. Grundaren till nuvarande India har erfarenhet av

många företagsstarter.

Teknik

"Tekniska vidunder går att tillverka, design förbättras. De flesta
uppfinnare får en klurig ide, drar ner rullgardinen och utvecklar
en grej i två år. Därefter visar de den litet försiktigt och så
säger kunden: Ja, om man gjorde om den litet så och litet så, kan
ske den går att använda. Så går han hem och drar ner rullgardinen
och utvecklar i två år till. Sedan testar man den på marknaden,
hittar alla problem och fel, varefter man anpassar produkten. Vid
det laget har det gått sju år. Då har japanerna hunnit före, eller
så har marknaden för~vunnit. Man har inte den tiden på sig"
(India, G, S).

Produkter/marknad

Se kap 7.2.1, uppdrags-specialistideal
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Ledningsteamet

India har haft en mycket snabb tillväxt med ett framgångskoncept avse

ende ägande och ledning. Företaget har sedan starten haft styrelse

möten en gång per månad. I styrelsen har alltid funnits personer med

ekonomisk kunskap. Grundaren har lämnat över den omedelbara ledningen

till en anställd VD och fungerar själv som styrelseordförande.

"Vi har t ex alltid haft en stark styrelse med aktiva medarbetare.
Företaget har aldrig letts av bara en person. Det har varit ett
'teamwork'. Nu har vi tjänat rätt mycket pengar i det här företa
get, därför att vi har haft styrelsemedlemmar vilka haft förmågan
att våga prissätta produkterna på ett sätt som jag som uppfinnare
och entreprenör aldrig skulle våga att ta så mycket betalt.

Jag håller på att minska mitt ägande, vilket är nödvändigt nu när
bolaget är introducerat på börsen. Jag har också låtit de anställ
da få köpa konvertibler. Kapitalbiten späds ju rätt kraftigt hela
tiden. Jag äger nu en mindre del av ett större bolag. Förut ägde
jag en stor bit i ett litet bolag. Däremot har jag fortfarande en
rätt stor makt genom röstetalet." (India, G, S)

5.4.5 MIKE (342) "Kompetensförstärkaren"

Verkställande direktören i Mike har intervjuats. Mike är ett helägt

koncerndotterbolag som utnyttjar legotillverkare i stor utsträckning.

Bolaget samarbetar i utvecklings- och säljarbetet med moderbolaget. En

viss integrering kan därför sägas föreligga.

Ursprung

"Två personer inom marinförvaltningen startade en handelsagentur
1951, vilken är ursprunget till bolaget. De tillverkade även egna
system för processkontroll och militär tillverkning. Grundarna var
tekniker. Den ene hade jobbat ett par år i USA i mitten av 1950
talet" (Mike, VD).

Startår för tillverkning av informationsteknologiprodukter anges till

1960. Grundaren sålde företaget av ålderskäl 1983. Nuvarande ägaren

köpte för att stärka sin kompetens inom informationsteknologiområdet.

Grundaren var VD till 1983. Den faktiska ledningen utövades dock av

fÖretagets tekniske chef.
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"Moderbolaget köpte kompetens inom vårt specialområde när detta
företag köptes. Genom samordnad produktutveckling mellan oss och
moderbolaget så kunde nya avancerade produkter tas fram. En kom
mersiell relation fanns. Ägaren var intresserad av att sälja.
Produktlinjen kompletterade moderbolagets. Ägaren var till dess VD
endast formellt. Faktisk ledning fanns hos ~rundaren som fortfar
ande arbetar i företaget som teknisk chef. Agaren sålde även av
ålder (65 år). Man hade även agenturverksamhet, vilken idag drivs
i separat bolag. Idag finns endast industriell verksamhet" (Mike,
VD).

Tillväxt

Omsättningen var 1979: 30 Mkr, 1984: 80 Mkr och 1986: 106 Mkr. Antalet

anställda 1979 var 100 personer. 1986 var antalet anställda 135 perso-

ner.

Teknik

"Utvecklingen har gått trögt på grund av expansionen med nya pro
dukter. Det tar två år för att utveckla en ny produkt. Analog
teknik utgår, den digitala kommer in. Ett effektivt samarbete med
moderbolaget ger ökad slagkraft. Tidigare har vi arbetat brett och
grunt, nu mera smalt och djupt. Detta gäller ur teknisk synpunkt.
Produktionsteknologin blir också allt viktigare. Den tekniska ut
vecklingen, nu med ytmonteringsteknik kanske innebär att vissa
underleverantörer inte hänger med. Då måste vi vara noggrannare
vid vårt val av underleverantörer" (Mike, VD).

Produkter/marknad

"Affärsid'n har varit ett kommersiellt agenturinriktat företag.
Man har varit pigg på att skräddarsy produkter. Militära marknaden
har varit stor. Bolaget bygger på en finurlig produkt som utveck
lades av företagets grundare. Produktgrenen finns kvar och är nu
en avgränsad enhet, eventuellt för avyttring. Tekniskt goda rela
tioner finns mellan kund och leverantör. Dessa bygger på
tillförlitlighet och leveranssäkerhet. Modern teknik och pris är
förstås betydelsfullt. Det tekniska kunnandet, närheten och kon
takten med kunderna är vår styrka. Mike köper från utomstående.
Långa kontrakt finns med kunderna. Litet antal kunder. Kapital
effektivitet är ett ledningsideal" (Mike, VD).
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Ledningsteamet

"Bolaget har en tjänstemannastyreIse. Där tas inriktning och prin
cipiella frågor upp. Vi jobbar nära samman med ägaren, dvs vårt
moderbolag. Vi har t ex produkter som är samutvecklade. Produk
tionskapacitet köps av moderbolaget och underleverantörer. Viss
del av vår produktion säljs till moderbolaget" (Mike, VD).

Ledningsprocessen

Särpräglad kompetens

"Kunnande finns inom mikrovågsteknik. Vi är ett bra namn. Säljer
både till moderbolaget och till dess konkurrenter. Viktigt är nu
att skapa en formell organisation på grund av tillväxten, att lyc
kas övertyga marknaden om företagets kompetens och att företaget
kan attrahera kompetenta människor. Att vara duktig på att hantera
material, inköp och planering. Snabbhet och hög flexibilitet
eftersträvas" (Mike, VD).

Kompetens som rör de anställdas kunskaper

"Utbildningsnivån är för närvarande ganska låg. Det har funnits en
dogmatik att inte skaffa högskoleutbildat folk. Ett antal personer
har varit kunskapsbärare. Detta är inte gångbart längre" (Mike,
VD) .

Visioner om bolaget i framtiden

"Fortsatt litet företag personellt. Ungt, starkt, friskt tekniker
gäng. Flexibilitet att hantera affärer. Att klara uppgiften att
finnas i en växande marknad som en del av koncerngruppen" (Mike,
VD) .

Engagemang

"Allmänt nyfikna människor finns i bolaget. Arbetets innehåll ger
trivsel. Personalpolitiken har dock tyvärr präglats av snålhet,
vilket inte är trevligt. Moderbolagets metod för belöning till VD
med bonus på resultatet tillämpas. Attraktionskraften på arbets
platsen för tekniker avgör om företaget kommer att överleva eller
inte. Med olika åtgärder försöker vi markera att arbetsplatsen är
attraktiv. Program finns för att förstärka bolagsandan. Vi vill
förändra profilen på bolaget och beskriva hur vi är och hur vi
vill vara (konsultinsats)." (Mike, VD)
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5.4.6 SIERRA (348) "Snabbväxaren som fick managementkompetens"

I Sierra har jag intervjuat grundaren, nu VD för Sierras utvecklings

bolag, styrelseordföranden och nuvarande VD. Styrelseordföranden

arbetar i koncernrnoderbolaget och representerar ägaren. Grundaren är i

dag aktiv i ett separat utvecklingsbolag. Sierra tillhör de tio om

sättningsmässigt mest snabbväxande bolagen i undersökningen.

Ursprung

"Vi var sex man som startade det här. Fem av grundarna var an
ställda i ett större informations teknologi bolag som delvis lade
ner verksamheten eftersom företaget inte följt med i teknikutveck
lingen på elektronikområdet inom sitt produktområde. De stora
multinationella företagen blev kunder och expansionen väldigt
stor. Parallellt startades utvecklingen aven ny produkt 1978. Den
största konkurrenten köptes av moderbolaget samtidigt som även vi
köptes upp. Detta skapade stora problem hos båda företagen. Vi
utvecklade bägge två saker av samma slag" (Sierra, G).

Teknik

Den tekniska utvecklingen kan karaktäriseras som både snabb och osä

ker.

"Alla produkterna är i högsta grad högteknologiska när det gäller
elektroniken. Beträffande mekaniken sker det mesta av tillverk
ningen under mikroskop. Det är mikroprocessorn som gjort allt
detta möjligt och priset gick ner så att produkten kunde
massproduceras" (Sierra, G).

"Vi är beredda att ta en patentstrid. I denna bransch, dvs infor
mationsteknologi och data, så är respekten inte särskilt stor för
patent och patentstrider därför vanliga. Oftast förlorar dessutom
patentinnehavaren dessa strider. Exempel finns inom vårt område på
ett företag som tagit ut 130 patent för att skydda en ny teknolo
gi. Tekniken är en hotbild. Inget sker inom tre till fem år. Fem
till sex potentiella teknologier finns som kan hota nuvarande"
(Sierra, S).
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Produkter/marknad

Utvecklingen är expansiv. Endast avtal med distributörer finns. Tek

niska samarbetsavtal finns med kunder i USA. "Joint-venture" företag

skall eventuellt bildas tillsammans med samarbetspartners både i USA

och i Sverige. Regelbundna kontakter med amerikanerna finns. Gemensam

montering skall eventuellt startas i USA bl a för att minska kostna

derna.

"Vi är inte unika längre, utan får slåss som de andra på markna
den. Vi har ett väl utbyggt distributionsnät, vilket gör att
marknadsorganisationen är väldigt inarbetad. Vi har en ny produkt
för flygbolagen. Det gäller att hitta nischer, ett tillämpnings
område. Det största hindret är att en konkurrent tar en stor del
av marknaden genom att eliminera nackdelarna med existerande
produkter" (Sierra, G).

"Bolaget byggde sin existens på att komplettera en i marknaden
existerande produkt. Success blev resultatet. Denna komplette
ringsprodukt byggdes senare in i den produkt som skulle
kompletteras, plus att konkurrenter uppkom. Marknaden ändrades
radikalt på ett strukturellt sätt. Dessutom fick företaget manage
mentproblem med leveransförseningar och kvalitetsbrister som ledde
till avhopp på kundsidan, vilket var nytt för detta bolag vilket
hittills starkt expanderat. Samma tendens fanns hos den största
konkurrerande och kompletterande tillverkaren inom denna bransch
som ingick i samma koncern, varför den nya organisationen med sam
manslagning uppstod.

Marknaden består av många kunder. Den är dock inte särskilt förän
derlig. Ett visst antal marknader finns, vilka skall täckas in
innan ett visst mättnadsstadium uppstår. Många kunder med olika
applikationer finns. Bedömningen av vilka marknadssegment som
skall prioriteras är svår och avgörande för framgång. Applika
tionskunskap och softvara inom specialområden är viktigt. En
stabil situation föreligger nu. En ny produkt är inne i en stark
fas med utvecklingproblem. Förädlingsvärdet på produkterna är li
tet. Smarta konstruktörer och rätt underleverantörer ger
effektivitet." (Sierra, S)

Ledningsteamet

Koncernbolaget har lyckats lösa problemet med att bilda en handlings

kraftig och kompetent ledning samtidigt som man kunnat behålla grunda

ren och personerna runt honom för att garantera kontinuitet.

"Från början utgjordes styrelsen av de sex grundarna. När företa
get sålts till en koncern så blev grundaren och inköpschefen kvar
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i styrelsen för bolaget. Koncern- och ekonomichefen för det köpan
de moderbolaget blev medlemmar i styrelsen" (Sierra, G).

5.4.7 ROMEO (363) "Den integrerade snabbväxaren"

I Romeo intervjuades VD, en teknisk expert (divisionschef) och styrel

seordföranden (t f koncernchef). Romeo är ett med övrig verksamhet i

koncernen integrerat bolag. Omorganisationer har genomförts under de

senaste åren. Företaget är ett av de omsättningsmässigt mest snabbväx

ande. Den omsättningstillväxten som redovisas har dock tillkommit

bland annat genom omorganisationer, varför den verkliga tillväxten är

svår att beräkna.

Romeo är en del av ett serviceföretag. Romeos produkter används för

att komplettera tjänsteförsäljningen. Tillsammans bildar dessa produk

ter ett paket som avses täcka kundernas behov. Informations

teknologiprodukterna säljs för hemmamarknaden aven separat organisa

tion i moderbolaget. Exportförsäljningen sköts dock av Romeo själv.

Exporten har blivit en allt större del av omsättningen. Exportandelen

antas öka.

Bolaget gick igenom en kulturschock 1982, när den nye ägaren skulle

dra ner kostnaderna i företaget. Denna kulturschock sätter fortfarande

sina spår i verksamheten.

Ursprung

Bolaget grundades omkring 1960. Det ägdes från början aven ensam

grundare och sedan av dennes två söner. Den ena sonen tog hand om den

svenska verksamheten. Denne hade dock inte samma ledaregenskaper som

sin fader. Den andre tog hand om företagets utlandsverksamhet.

Romeo var svårt att centralstyra eftersom verksamheten är mycket per

sonalintensiv och komplex. Romeo såldes till ett större koncernbolag

av holdingbolagskaraktär. Romeo har ingått i moderbolagets serviceor

ganisation på olika sätt med eller utan ansvar för försäljningen av de

produkter företaget utvecklat och tillverkat.
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Teknik och produkter/marknad (se kapitel 7.2.1)

Ledningsteamet

"Grundarens son präglade styrelsearbetet från början. Nu finns en
tjänstemannastyrelse, där styrelsearbetet blivit formaliserat. Det
faktum att det finns en tjänstemannastyrelse innebär att en stän
dig dialog finns utanför styrelserummet. Där kanske de viktigaste
frågorna kommer upp" (Romeo, S).

5.5 Externt privatägda bolag i fallstudien

Två privatägda bolag ingick i populationen. Ett av dem (X-ray) ingick

i intervjuundersökningen.

5.5.1 X-RAY (519) "köttet i hamburgaren"

Tre intervjuer har genomförts på X-ray. X-ray är ägt aven extern pri

vat ägare, vilken är bolagets styrelseordförande. Denne har kontor i

företaget, men deltar inte operativt i företagets ledning. Företagets

ägare och styrelseordförande, VD och ekonomichef har intervjuats.

X-ray är bolaget som till skillnad från de flesta, fått allt färre

ägare. I dag ägs X-ray huvudsakligen aven finansiellt stark person.

Denne ägare har dessutom en mycket stor erfarenhet och kunskap om led

ning av informationsteknologibolag. Ägaren tar del i verksamheten som

styrelseordförande månatligen och i samband med viktiga beslut.
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Ursprung

X-ray bildades 1966 med tillverkning av samma produktsortiment som

idag utgör företagets tillverkning. Grundarna hade både produkt- och

marknadskompetens. Två starka ägare har funnits till 1987, då den nu

varande huvudägaren övertagit huvuddelen av aktiekapitalet.

Teknik och produkter/marknad

"Mekanikkunnandet är stort vid sidan av elektroniken. Vi vill vara
flexibla och hörsamma önskemål från kunderna. Detta ställer till
att vi får många varianter på produkterna, kostnaderna ökar, la
gren ökar. Nästa generation maskiner, som utvecklas i England, är
tillverkade så att alla maskiner är lika tills ett 'prom' trycks
in. Detta 'prom' ger maskinen den specifika information som behövs
för den marknad dit den skall säljas. Detta är den nya generatio
nen maskiner. Flexibiliteten är en av styrkorna i bolaget.
Flexibiliteten byggs in i de nya produkterna via 'interface'.

Bolaget har positionerat sig på marknaden där man anser det är
lönsammast. 'Köttbiten i en hamburgare'. Vi säljer amerikanska och
engelska produkter under eget namn även till våra agenter för att
komplettera bilden." (X-ray, VD)

"I vårt förhållande till kunderna är vi ett normalt bolag. Vi har
ett antal kunder, vi förlorar vissa, vi lägger till vissa andra.
Men vi är i stort ett bolag som koncentrerar oss på 'assembly'.

Det var en stor förändring i bolagets strategi när vi grundade
egna dotterbolag utomlands. Vi startade verksamhet i Danmark, Nor
ge, Tyskland, två bolag i USA. De bolag som startades i Europa har
väsentligt höjt lönsamheten, medan i USA var det felaktigt plane
rat genom att man inte tillräckligt hade jämfört behovsbilden ur
produktsynpunkt med vår egen produktbild. Det gjorde att vi åsam
kades förluster där, medan detta mer än väl kompenserades i de
europeiska bolagen, där man ersatte återförsäljare med egna bolag
och fick ett högre nettobidrag. Den tidigare höga rabatten till
återförsäljarna ersattes med den egna organisationen där vi behöll
mer av utpriset. En bibehållen tillväxttakt kunde hållas i bolaget
med samtidigt bibehållen lönsamhet. Det hade man inte annars kun
nat göra om man inte samtidigt ersatt återförsäljarna med egna
bolag utomlands.

Desto bredare produktgrupper du har, desto större möjligheter
finns att öppna bolag. I de små länderna så har vi inte tillräck
lig bredd för att gå in. Det lönar sig inte. Det är också därför
vi utvecklar produktsortimentet. Det är en medveten strategi vi
har för att kunna gå in med bolag även på de medelstora länderna."
(X-ray, S)
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Lednings teamet

"I styrelsen behandlas budgetprocessen. Ingen styrelseförändring
har skett vid ägarförändringarna under åren. Investeringar, för
värv, samarbete med andra bolag diskuteras på sex till åtta
styrelsemöten. VD initierar styrelsemöten. Styrelsen fattar beslut
och tar initiativ till åtgärder. Styrelsen är ett stöd. Service
chef och teknisk chef finns i ledningsgruppen" (X-ray, VD).

"Vi kan fatta mycket snabba beslut i organisationen när en utred
ning väl är gjord. Det är bara att kalla på styrelsen - tre
personer - och den kan ta ställning. Sedan är det 'go'. VD har
betytt mycket genom dennes marknadserfarenhet av internationell
försäljning. Den andre ägaren har haft en stor påverkan på företa
get genom sin praktiska syn på företagande. Denne har varit
tongivande tekniskt och i fråga om produktutvecklingen under många
år och satt sin prägel på företaget. Han har aldrig varit VD, men
betytt mycket för företaget.

Styrelsen har varit delägarna och VD. Styrelsen har träffats en
gång i månaden ungefär. Informella diskussioner förekommer dock
ofta. Styrelseordföranden har sitt kontor på företaget. Han har
dessutom stort engagemang i en annan svensk industrikoncern. Sty
relsen har inte gått in på operativa beslut, utan har koncentrerat
sig på målsättningarna, budgets, godkännande av utvecklings
projekt, start av nya bolag. Allting annat har vi lämnat till VD
som har mycket stor frihet faktiskt. En aktiv styrelse och ägar
roll har spelats utan att ägarna har haft någon formell roll i
företaget förutom styrelseordförandeposten.

Företrädaren till nuvarande VD fungerade inte rent relationsmäs
sigt till den andre delägaren. Denne var en mycket duktig
marknadsman. Han lämnade bolaget och driver egen verksamhet. Han
upplevde styrningen för stark från ägaren till bolaget.

När den andre delägaren och jag blev bekanta så var jag chef för
en av IBMs divisioner och man kan inte komma ifrån likheten mellan
IBM och ett sådant här företag. Sedan köpte jag lite aktier och
gick in i styrelsen. Sedan köpte jag hälften av bolaget. Den andre
delägaren är snart i 60-årsåldern och behövde pengar till sina
övriga bolag. Då ökade jag mitt innehav. Det var en följd av den
andre ägarens behov av pengar och mitt intresse av företaget." (X
ray, S)
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5.6 Bolag med ett blandat ägande i fallstudien

I urvalspopulationen fanns nio bolag med blandat ägande. Fyra av dessa

(Charlie, Yankie, Papa och Lima) ingick i intervjuundersökningen.

5.6.1 CHARLIE (605) "Kunden bestämmer produktens funktioner"

Charlie har expanderat snabbt genom att grundarna tillsammans har en

mycket hög kompetens ur både teknisk och praktisk synvinkel. Denna

kompetens parad med engagemang och vilja att arbeta dag och natt om

det var nödvändigt har gjort att Charlie tillhör en av de tio snabbast

växande företagen i undersökningen. Charlie har kunder över hela värl

den. Att grundarna både äger och leder bolaget har visat sig vara ett

framgångskoncept. I Charlie genomfördes en tre timmars intervju med VD

och ekonomichefen samtidigt närvarande. Bägge dessa personer var med

och grundade bolaget och äger tillsammans ca 40 procent av Charlie.

Tre av de andra fem grundarna till Charlie arbetar fortfarande i bola

gets topporganisation.

Ursprung

Charlie grundades av två personer 1971. Snart tillkom ytterligare tre

delägare. De fem ägarna arbetade alla aktivt och kom att utgöra före

tagsledningen när bolaget växte. Sedan starten har en av ägarna lämnat

företaget och två nya tillkommit.

Tillväxt

Omsättningstillväxten mellan åren 1979 och 1986 är 757 procent.

"En av grundarna slutade 1986, sedan han köpts ut en del av norr
mannen som nu är en av de övriga ägarna. 'Norge' är helägt
dotterbolag nu för att ändra distributionen och för att norrmannen
skall till USA. Den amerikanska representanten är rik och oberoen
de och äger nu 14 procent av aktierna i bolaget i Sverige. Detta
gav delägarna 200 tkr/person. Detta gjordes i stället för att
sälja hela företaget, vilket var på tapeten med uppköpserbjudan
den." (Charlie, VD, E)
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Teknik

"VD har lett utvecklingsarbetet hela tiden. Produkterna är långli
vade. Nya modeller introduceras dock varje år med mindre
förändringar eller modifikationer" (Charlie, VD, E).

Produkter/marknad

Charlie kom redan från början att tillämpa en speciell strategi för

att produkterna skulle motsvara kundernas krav. Vid försäljnings

tillfället lät man kunden berätta vad han krävde av produkten. På en

direkt fråga om produkten hade de efterfrågade funktionerna svarade

man ja. Därefter åkte man hem och startade utvecklingen av den efter

frågade produkten.

"Det är nödvändigt med volym på produkterna, eftersom det är väl
digt svårt att få betalt för utvecklingskostnaden på en produkt.
Det finns alltid dumpade priser ute på marknaden" (Charlie, VD,
E).

Lednings teamet

Styrelsemötena i Charlie är endast ritualer för att konfirmera vad VD

och ekonomichefen tidigare beslutat. En styrelserepresentant från

Tyskland har sin plats i styrelsen endast för att köpet av dotterbola

get där skulle kunna genomföras. Om man skall tala om ett ledningsteam

i bolaget så är det VD och ekonomichefen. Dessa entreprenörer upplevde

en mängd administrativa problem vid intervjutillfället. Avsaknaden av

mellanchefer är uppenbar.

"Styrelsemöten är en bekräftelse på våd VD och ekonomichef tidiga
re beslutat. Ledningsgruppen är egentligen endast dessa två
personer. Bolagsstämmorna är identiska med styrelsemötena. Jag har
nu 20 man som rapporterar till mig som VD." (Charlie, VD, E)

Ledningsprocessen

Levnads- och lednings ideal

"Om fem år är vi alla döda. Det kan ingen människa veta vad vi då
gör. Jag kan tänka mig att sälja verksamheten. Effektiviteten med
mindre enheter ger större kostnadseffektivitet än vad en ökad vo
lym ger.
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Ja, VI ar ju inga idealmänniskor. Vi arbetar inte med måtten av
kastning på kapital och lönsamheten på hela företag. Vi kan bara
säga att vi är glada. Ja, det är litterärt uttryckt. Vi är inte
intresserade av pengar. Sådana mål finns inte. Dessa ideal har
inte förändrats sedan starten. Vi har inte diskuterat i lönsamhet.
Huvudsaken är att det går ihop. Det är ju gungor och karuseller
hela tiden. Projekt har dessutom inte antagits om de ej varit lön
samma. Kalkyler och provisioner finns i bolaget." (Charlie, VD, E)

Ledningskompetens

"Är det strategi att skriva ner det på papperet eller är det stra
tegi även när man har det inom sig?" (Charlie, VD, E)

De anställdas kompetens

"De duktiga kräver endast att få jobba med sådant som är 'up to
date'. Vi har ingen annan bedömningsmetod. Det är inte de duktiga
som behöver belöningar. På utvecklingsavdelningen arbetar 13 man.
Lika många akademiker finns i bolaget. Chalmers låter studenter
praktisera på företaget.

Vi har en stam av väldigt duktiga människor och det är vår styrka.
Det är svårt att göra en konstruktör till administratör. En konst
ruktör vill konstruera, men det är administratörer vi behöver."
(Charlie, VD, E)

Särpräglad kompetens

"En åtgärd är att sälja elektronikkorten till vissa produkter och
sedan får kunden packa själv. Vi säljer alltså kunskapen. Nästa
steg är att vi gör en kundanpassad produkt. Vi har alltid haft de
häftigaste produkterna. Vi har alltid kunnat mest och kan fortfar
ande mest. Vi säljer tyvärr produkterna innan de är
färdigutvecklade. En av de största produkterna tog det två till
tre man sju år att utveckla och då började vi sälja efter andra
året." (Charlie, VD, E)

Engagemang

"Vi har inte de rätta människorna på alla poster. De som finner
glädje i arbetsuppgifterna är de människor vi vill ska arbeta i
företaget. Det är arbetsglädjen som skall ge företaget dess anda.
I produktionen är det stor personalomsättning, men inte i admi
nistrationen. Alla människor som har betydelse för företaget har
stannat fem till tio år. Det är möjligt att engagera dem på ut
vecklingsavdelningen, men svårt att engagera dem som arbetar med
lödning på produktionsavdelningen. Tempot i vår verksamhet håller
på att närma sig noll och jag vet inte vad jag skall göra åt det
ta! Jag orkar inte sitta i förhandlingar i flera timmar."
(Charlie, VD, E)
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5.6.2 YANKIE (609) "Krisbolaget som fick managementkompetens"

I Yankie har VD intervjuats. VD är en av bolagets två grundare och

delägare i bolaget. Den andre grundaren betecknas nedan som G 2.

Ursprung

Företaget startades 1977 som ett konsultbolag med agenturverksamhet.

VD jobbade hos en dataleverantör. G 2 jobbade med en relaterad servi

ceverksamhet. De önskade starta eget inom någon verksamhet, vilken som

helst. Sedan kom de på att starta konsultverksamhet relaterad till

datorinstallationer och de behövde en produkt att sälja som komple

ment. Snart anställdes folk för att utföra de förslag konsulterna gav

sina uppdragsgivare.

Teknik

I företaget finns ett stort elektronik- och applikationskunnande.

Ledningsteamet

De två grundarna är aktiva i företagsledningen. Den ene är tekniker,

den andre är säljare. Någon ansvarig för produktutveckling finns inte.

Grundarna funderar på att lämna den omedelbara ledningen av bolaget i

samband med en eventuell börsintroduktion om några år. Företaget ut

vecklas snabbt.

Efter att ha haft en djupgående kris 1982 togs ett "venture-

capital" bolag in för att få managementkapacitet och likvida medel

till företaget. Anledningen till krisen var ett engagemang i en verk

samhet som låg utanför grundarnas kompetens. Denna verksamhet kostade

Yankie flera miljoner kronor och mycket tid och energi innan den var

avvecklad och såld.

"Venture-capital" bolaget tillförde inte det företagsledningskunnande

grundarna efterfrågat. Dessa ägare övertalades därför att lämna bola

get och sitt delägande. Ett bolag med större kompetens- och verksam

hetsrnässig anknytning knöts som ny ägare till Yankie. VD i detta bolag
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innehar styrelseordförandeposten. Styrelseordföranden fungerar som

sporre för grundarna genom sin kunskap om ledning av större företag.

Styrelsen träffas en gång per månad. Företaget sköter sig nu mer eller

mindre utan inblandning av de båda grundarna. Dessa är mer intressera

de av att utveckla och förverkliga projekt och ideer än att syssla med

administration och planering. Yankie mår bra av att ha de båda grun

darna i verksamheten. De verkar som idegivare och pådrivare.

"Mina arbetsuppgifter har egentligen inte förändrats från starten,
men jag arbetar inte med händerna numera, dessutom har jag en eko
nomichef så jag behöver inte hålla på med ekonomin. Men man hänger
med på installation, försäljning, styrelsemöten och dom kommer och
frågar om småsaker eftersom man varit med sedan starten. Med de
nya mellancheferna så är det meningen att dessa frågor inte skall
nå mig. Delegationen skall fungera bättre så småningom.

Styrelsen var i början bara en pappfigur. Då körde vi allt i en
stark ledningsgrupp. Vi försökte få igång ett styrelsearbete tidi
gare under 'venture-capital' bolagets tid, men det fungerade inte.
Nu ser jag fram mot styrelsemötena som är en gång per månad. Vi
har folk som är intresserade av bolaget. Ledningsgruppen kan ar
beta med ideer som sedan skickas upp till styrelsen. I styrelsen
sitter fyra personer, grundarna och två personer från koncern
delägaren. En av dessa är bolagets VD.

Vad vi missat på är mellancheferiet. Vi har inte riktigt upptäckt
att vi blivit stora. Man känner sig aldrig helt fri som det varit
tidigare. Nu kan vi få uttalade mål t ex. När allt blivit full
snurr igen så söktes nya delägare för att dels få nytt kontaktnät
på högre nivå, dels få managementkapacitet. Ingen av grundarna
hade erforderlig kompetens i företagsledning ansåg de efter smäll
en med det köpta företaget. Genom den person som nu är styrelse
ordförande så har just den efterfrågade företagslednings
kompetensen erhållits. Dessa ägare arbetar aktivt som en del av
ledningen av bolaget." (Yankie, G, VD)
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5.6.3 PAPA (612) "Från volymsjuka till lönsamhet"

I Papa är grundarens son VD och majoritetsägare. Ett "venture

capital" bolag är delägare och ger företagsledningshjälp.

Representanten från "venture-capital" bolaget är styrelseordförande.

Styrelsens roll är övervakande och kravställande. Styrelsen begär in

formation från företagsledningen för att klara denna uppgift. I Papa

har jag intervjuat styrelseordföranden.

Ursprung

Företaget startades 1940. Informationsteknologiprodukter började till

verkas 1965. (Se även 6.3.1)

Tillväxt

Bolaget har haft en snabb tillväxt. Detta innebar tidigare ett avkall

på lönsamheten. Lönsamhet och avkastningskrav från framförallt

"venture-capital" delägaren har inneburit att volymambitionerna däm

pats till förmån för resultatutveckling. Omsättningstillväxten har

varit 500 procent från 1979 till 1986.

Produkter/marknad

"Det är lockande att satsa på egna produkter som visat sig bra.
Exportsidan är intressantast, framförallt Tyskland" (Papa, S)

Ledningsteamet

"När grundaren gick bort kände sig sonen ganska rådvill. En aukto
ritär modell för beslutsfattande fanns under faderns tid. Ökad
delegering och decentralisering har skett sedan 1984. Styrelsen
har agerat i detta arbete och i tillsättning av de närmaste medar
betarna. Resultatenheter har organiserats. En lång process som är
ändamålsenlig för att få en god organisation." (Papa, S)
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Ledningsprocessen

Levnads- och lednings ideal

"'Venture capital' bolaget blev delägare i slutet av 1983. Famil
jen förde diskussioner med flera företag för att förstärka
kapitalsitsen. 'Venture capital' bolagets affärside är att genom
engagemang med delägande stödja en tillväxt och värdestegring för
eventuell OTC-introduktion, för att sedan avyttra aktierna.

Stark vilja till tillväxt fanns från början. Bättre lönsamhet är
nödvändigt fortfarande. Lönsamheten ligger nu kring nollsnittet.
Bra grund finns också för expansion. Konsolidering av verksamheten
är primärt." (Papa, S)

Företagets relationer

"'Venture capital' bolaget ger finansiell styrka, vilket ger för
handlingsstyrka om krediter mot leverantörer och ger bolaget
överlevnadsmöjlighet, legitimitet. Detta gör i sin tur troligt att
bolaget fullgör sina uppgifter och åtaganden. 'Venture capital'
bolaget har genom kontakter kunnat öppna dörrar till kunder.

Styrelseordföranden om företagets unika kompetens

Affärsiden finns nedtecknad. Det unika med Papa är förmågan och
kunskapen att plocka fram och tillverka en egen produkt på en kva
lificerad teknisk nivå. Affärsiden är industriautomation med egen
tillverkning aven väsentlig komponent. Som ett komplement till
tillverkningen har Papa även handelsverksamhet. Lönsamhetskraven
skall vara desamma i bägge verksamheterna. Hittills har agentur
verksamheten subventionerat produktutveckling. Redovisnings
systemen har visat att subventionerna till de egna produkterna
minskar för närvarande.

Utvecklingskostnaderna hade tidigare aktiverats varje år, men är
nu avskrivna. Utvecklingsarbetet motiveras inifrån bolaget av för
bättring av produkterna. Ett nystartat företag kan aktivera
utvecklingskostnader för att över huvud taget komma igång. Ett
medelstort bolag skall årligen kunna bära dessa kostnader.

Inbyggd flexibilitet är nödvändig i ett bolag av denna typ. Agen
turerna är inte så säkra, varför företaget skall ha förmåga att
överleva och utvecklas under varierande förhållanden. Erfarenhet,
gott omdöme, socialt välanpassade företag är vad som eftersträ
vas." (Papa, S)
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5.6.4 LIMA (615) "Grundarkompetens för framgång"

Lima har egentligen inte haft några kriser sedan starten. Ägarföränd

ringarna har dock varit flera. En styrka för de ägare som tog över

efter grundarna har varit att grundarna kunnat knytas till företaget,

dels i styrelsen dels som produktutvecklare. Företagets ursprungliga

produkt är fortfarande tyngdpunkten i försäljningen. Denna produkt har

fortlöpande förbättrats.

VD köpte ut grundarna och var ett tag ende ägaren. VD övergår till att

bli styrelseordförande 1987. "Venture-capital" finns i bolaget sedan

1982. "Venture-capital" representanten är styrelseordförande till dess

att VD avgår och tar den uppgiften. De bägge grundarna och VD har in

tervjuats i Lima.

Ursprung

Bolaget har bildats 1967 av två grundare. Den ene grundaren finns i

bolaget som produktutvecklare (PU). PU är inte delägare i bolaget vid

intervjutillfället. Den andre grundaren (G) är ledamot i bolagsstyrel

sen och är inte heller delägare.

Teknik

Se kap 7.2.1, produktions-specialistideal

Produkter/marknad

"En annan faktor som varit betydelsefull är att företaget har en
bra produkt, vilken modifierats och förbättrats löpande både ur
användarsynpunkt och ur produktionsmässig synpunkt. Produkten idag
är fortfarande en vidareutveckling av den ursprungliga iden. Före
taget är ensamma i Sverige med denna typ av produkt. Vi har
lyckats utveckla en produkt som är tillräckligt bra och tillräck
ligt billig för att passa kunderna. Vi upplever dock att
pristoppen nu är nådd, för att konkurrenterna inte skall komma in
och ta marknad" (Lima, PU).
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Ledningsteamet

Lima har en balanserad ledning som innehåller både teknisk och ekono

misk kompetens. Genom "venture-capital" bolaget finns en extern

övervakning med krav på lönsamhet och avkastning på insatt kapital. VD

har dessutom fortfarande en stark önskan om fortsatt tillväxt för bo

laget.

"Bolaget såldes till mig 1977. Jag är nu styrelseordförande för
att leda bolagets etablering av tillverkning i Tyskland. Grundar
nas tekniska kompetens är viktig. En ny VD har nyligen anställts,
vilken är skicklig på produktionsteknik. Taktiska beslut fattas i
företagets ledningsgrupp en gång per vecka. Där deltar den teknis
ka chefen, ekonomichefen, försäljningschefen och VD. Strategiska
beslut fattas i styrelsen, vilken sammanträder fem till sex gånger
per år" (Lima, Vd).

"När 'venture capital' företaget gick in 1982 blev styrelsearbetet
väsentligare. Från början var styrelsen endast ja-sägare, men sty
relsen är mer aven diskussionsklubb än en beslutsfattande
församling. Ägarrepresentanterna gör besluten på förhand i olika
konstellationer. Styrelsen konfirmerar besluten som tagits av
ägarna. Materialet som presenteras styrelsen är inte av det slag
som är relevant för beslutsfattande. Jag konsulteras för vissa
tekniska lösningar i bolaget" (Lima, G).
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6 ENTREPRENÖR OCH TURBULENT LEDNINGSFAS

6.1 Företagens livscykel, tre ledningsfaser

6.1.1 Inledning

Som ett empiriskt resultat och som ett försök till teoriutveckling

presenteras i detta kapitel de två första ledningsfaserna i företagens

livcykel, den entreprenöriella och den turbulenta ledningsfasen. I det

följande kapitlet sju presenteras den tredje ledningsfasen, vilken

benämns den institutionella.

Institutionaliseringsprocessen inleds med den entreprenöriella led

ningsfasen när företaget bildas. För de flesta företag är

institutionaliseringsprocessen avslutad innan företagen når den stor

lek som studerats i detta projekt. De flesta företag i undersökningen

befinner sig nämligen i den turbulenta ledningsfasen av institutiona

liseringsprocessen eller har, som jag tolkat entreprenörerna vid

intervjutillfället nått fram till den institutionella ledningsfasen.

Utmärkande för entreprenörsfasen är det helt dominerande inflytandet

grundaren har i företagens ledningl . Den turbulenta ledningsfasen är

l De företag som startats av koncernbolag eller andra juridiska personer
följer inte en livscykel likt ett företag med självständig institutionell
ledning. Därför omfattas inte nystartade koncerndotterbolag av de
entreprenöriella och turbulenta ledningsfaserna.
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turbulent i bemärkelsen att ägarförändringar och förändring i led

ningsprocesser sker. Turbulent står här i betydelsen orolig och avser

den osäkerhet som uppstår då förändringar i ägande och ledningssätt

införs i en organisation. Omorganisationer företas då nya ägare till

kommer och nya chefer anställs. Effektivitetsproblem kan förekomma i

denna ledningsfas2.

Den tredje ledningsfasen är den institutionella fasen (fas tre). Då

har turbulensen avtagit, ledningsteamet och ledningsprocesserna har

blivit någorlunda stabila. Många företag når inte den institutionella

ledningsfasen i tillväxtcykeln på grund av utebliven tillväxt eller på

grund av att de blir uppköpta i den turbulenta fasen.

"Ett företag måste uppnå en viss storlek för att kunna bära en
avancerad administration. Enligt min åsikt så har vi nu uppnått en
sådan storlek. Vi är nu 75 anställda. Vi kan växa upp emot 90 inom
befintliga lokaler. När du kommer upp över 100, kommer du i ett
annat kostnadsläge för då måste du dra på dig ytterligare admi
nistration och tjänstemän. Om du har en viss lönsamhet när du har
mellan 75 och 100 anställda så kanske du måste upp i 250 anställda
för att uppnå samma lönsamhet igen, relativt sett. Kostnaderna för
administrationen blir språngvisa. Den optimala storleken för ett
företag är därför antingen 90 eller kanske 250 anställda. Jag tror
att modulföretag som är strax under 100 anställda är optimalt.
Sedan får vi knoppa av för att inte få både hackat och malet under
samma hatt" (Tango, G, VD).

"Att grundarna ofta inte längre finns med i företagen när de vuxit
över 50 anställda beror på att de är starters och att de inte
fungerar i den miljö som företaget erbjuder när företaget vuxit
till en viss storlek. Då övergår ett företag att bli mera tradi
tionellt med administrativa rutiner. Entreprenörandan försvinner
dessutom, vilket är farligt" (India, G, S).

"Tillväxtgränserna är nödvändiga att förstå. Uppstarttiden är
partnership med få leverantörer utan formaliserade kontrakt. Mar
ginalerna är bra i denna fas. Rätt vanligt att leverantörer är med
och finansierar. Nästa fas i utvecklingscykeln innebär konkurrens
och prispress med flera leverantörer per detalj. Det tredje stadi
et innebär nya partnership i mogna industrier med en eller få
partners för snabb leverans och kvalitet.

Små arbetsgrupper är nödvändiga, med gränserna 11, 50 och 200 an
ställda. Med upp till 50 anställda är bolagen småföretag.

2 Jfr Emery & Trist, 1973 vilka använt turbulensbegreppet för att
beskriva förändringar och osäkerhet i företagens externa miljö.
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Gränsöverskridandet svårt. Upp till 200 personer fungerar kommuni
kationen någorlunda smärtfritt i ett företag, sedan inträffar
byråkratisering. Vid 70 till 100 personer var det möjligt att kän
na alla anställda. Inte mer än en person behövdes under VD för att
det skulle fungera. Mer formella beslutsmönster behövs i större
bolag än 200 anställda.

Första gränsen går vid 11 anställda (fotbollslaget). Vid någon
storleksgräns så ser vissa människor endast den egna avdelningen.
Avståndstagande och misstänksamhet uppstår. När företag väl kommit
över ett visst gränsöverskridande, vilket sker med omorganisatio
ner, ägarförändringar etc, så kan det mycket väl fungera bra i den
större storleken. Institutionaliseringsprocessen är den rätta be
nämningen på processen. De som klarade av att leda företaget upp
till 50 anställda klarar inte längre av att leda företaget i en
större storlek."(Sierra S)

En möjlig utveckling för de medelstora företag som är framgångsrika i

institutionaliseringsprocessen är en fortsatt utveckling mot en divi

sionaliserad organisation (Steinmetz, 1969)0 En sådan utveckling

betraktar jag som en del av den institutionella ledningsfasen. En an

nan inte ovanlig utveckling för stora företag är i enlighet med vad

som framgår av intervjuerna en fragmentering av det växande informa

tionsteknologibolaget genom bolagisering.

"Avknoppning av företag sker. Ibland av osamJa, då ibland nya kon
kurrenter uppstår. Ofta blir de företag som avknoppas
underleverantörer" (Mike, VD) ..

"Om fem år är företaget fortfarande under 100 människor, eftersom
tillväxt skall ske med avknoppning. Vi har ett högre förädlingsvärde
på produkterna. Inköp och materialadministration har byggts ut, lik
som produktionstekniska avdelningen. Förstärkning av marknads- och
försäljningsarbetet. Inga nya ägare har dock kommit in" (Tango, G,
VD) •

6.2 Den entreprenöriella ledningsfasen

6.2.1 Företagen i entreprenörsfasen

Tre bolag i intervjuundersökningen befinner sig i den entreprenöriella

ledningsfasen. Dessa är de grundarägda bolagen (G - bolag) Tango, Ju
liet och Golf. Tango (123) omsätter 42 Mkr och har 70 anställda.

Bolaget bildades 1947.



ENTREPRENÖR- OCH TURBULENT LEDNINGSFAS/162

Tango tillverkar informationsteknologiprodukter sedan 1974. Man arbe

tar med pressning av plåt och till en mindre del elektronikmontering i

legotillverkning. Tango verkar på industriella marknader med en servi

cefilosofi för effektiv samverkan i legotillverkning. Bolaget växer

snabbt.

Juliet (136) har 23 Mkr i omsättning och 90 anställda. Juliet bildades

1965. Man arbetar med elektronikmontering i legotillverkning. Företa

get är beroende av större kunder för vilka man arbetar med lego

tillverkning. Man säljer även eget utvecklade produkter till 10 till

20 procent av omsättningen. Grundaren är dock öppen för ägarföränd

ringar.

Golf (111) omsätter 40 Mkr och har 85 anställda. Bolaget bildades

1972. Man tillverkar informationsteknologiprodukter sedan 1974. Nya

produkter får verka som spjutspetsar in i nya marknader. (se kapitel

fem för en mer utförlig beskrivning av företagen).

80
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entreprenöriell-, turbulent-, institutionell ledningsfas
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filur 6:1 Företagen i entreprenörsfasen av livscykeln: Tango, Juliet
0Cli Golf

6.2.2 Entreprenörsrollen

Entreprenörsrollen har av olika forskare definierats på olika sätt

(kap 2.4). Klassikerna betonade entreprenören som prisbildare på mark

nader, bevakande marknadens jämvikt genom förutseende, risktagande

(Cantillon, 1931), gott omdöme, övervakning och administration (Say,
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1845). Den österrikiska skolan inom entreprenörsteorin poängterade i

stället entreprenören som den som bryter det traditionella, som skapa

re av nya sociala mönster, tekniska lösningar och som skapare av

produkt- och processinnovationer (Menger, 1950; Schumpeter, 1934, 1939

och Mises, 1949).

Under 1900-talet har entreprenörs teoretiker upptäckt att entreprenörs

rollen måste anpassas till det faktum att i det moderna

industrisamhället finns behov av entreprenörer även i större företag,

där en enda person inte kan fullgöra alla uppgifter som traditionellt

vilat på en entreprenör. Med Knights (1921) försäkringsteori fick vi

dessutom ett instrument att skilja på risk och osäkerhet. Knight mena

de att entreprenörer inte var chanstagare. Entreprenörer var i stället

de som med gott omdöme förmådde leda andra människor i organisationer

genom att tolka marknadens osäkerhet och styra ekonomiska aktiviteter

för att skapa vinst. Entreprenörer tog därmed kalkylerade risker.

Det har blivit alltmer accepterat att skilja på kapitalistrollen, vil

ken innebär tillskjutande av kapital till ett definierat projekt eller

verksamhet, eventuellt under risktagande och entreprenörsrollen. Ent

reprenör är med detta synsätt den person som genom innovationsrikedom

och skicklighet skapar nya incitament till vinster. Entreprenörer kan

existera även utan att de samtidigt är kapitalägare. Kapitaltillför

seln till ett projekt kan i verkligheten mycket väl komma efter det

att utformningen av affärsiden har gjorts aven entreprenör.

Om entreprenören betraktas på detta sätt - vilket i vissa situationer

är rimligt - så tydliggör man att det i första hand är social innova

tionsförmåga, snabbhet i tolkning av information, kreativitet, förmåga

till överblick, initiativförmåga, människokännedom, övertalningsförmå

ga och affärsförmåga som utmärker en entreprenör. Ett okalkylerat

risktagande är inte ett attribut som speciellt utmärker entreprenörer.

Snarare är det så att - inom de ramar som den egna verksamheten och de

finansiella möjligheterna ger vid handen - entreprenörer försöker

skapa så stor säkerhet som möjligt.
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6.2.3 Grundares levnadsideal inverkar på ledningen av företagen

Företagets storlek

( ievnadsideå ,

initiativ kunskapsutvecklande
engagemang

~ pnxluktide ~

Entreprenöriellledningsfas

Figur 6:2 Ledningsprocessen i entreprenörsfasen

Tid

Med entreprenörsfasen menas den fas i ett företags livscykel då före

tagets lednings team och ledningsprocessen domineras av dess grundare.

Figuren visar en cirkel som fångar in ledningsprocessen i den entrep

renöriella ledningsfasen. Grundares levnadsideal, initiativ,

produktideer och kunskapsutvecklande engagemang utmärker den första

ledningsfasen i företagens livscykel.

Grundarägda bolag utmärks av det starka inflytande grundarnas levnads

ideal har i företagens lednings team. Ofta arbetar grundarens maka i

företaget, vilket ytterligare förstärker denna tendens. Företaget blir

på så vis en familjeangelägenhet. Väsentligt för grundarna är i vissa

fall att de själva och deras familj behåller dominerande inflytande

över företaget. Detta är grunden för ett genuint engagemang som är

vanligt i traditionella småföretag. Det utmärks av vänskapsrelationer

och familjesamhörighet.

"Frugan och jag äger företaget helt, och vi tycker det är roligt
att driva det varför vi inte funderar på att sälja. Att driva små
företag är inte bara en business, utan även ett sätt att leva. Jag
är dessutom uppfödd i det här sedan jag gick i kortbyxor och
lackskor. Jag tror inte att jag fungerar som en anställd VD eller
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något annat. Den dag jag tycker att jag vill sälja så vill jag
sälja allt för att ta tag i något nytt" (Tango, VD).

Ett annat levnadsideal hos grundarna i entreprenörsfasen i denna un

dersökning är att de både äger och leder företagen som de själva

startat och att de i sitt företagande tar kalkylerade risker.

"Sedan kom det stora försäkringsbolaget in som delägare. Där var
det jag som sålde en del av mitt innehav. Jag fick för första
gången en slant. Det gav mig rörelsefrihet genom att jag kände att
jag inte hade alla mina pengar satsade i ett bolag. Jag vågade ta
större risker genom detta. Detta var det absolut viktigaste för
att det skulle gå bra. De flesta grundare gör fel. De tar ut för
lite lön. Jag har sämst lön av alla. Har haft det i alla år. Det
ligger lite i genetiken hos entreprenörer att inte ta ut ur bola
get. Men gör man inte det så har man allt i en korg. När
försäkringsbolaget köpte sex procent av mig blev jag oerhört rik
privat. Annars blir företagsledarna så väldigt rädda och försikti
ga därför att alternativet är att de går i konkurs. En påse bakom
ryggen ger dem säkerhet så att man vågar ta risker som man inte
skulle ta annars. Jag lyckades med ett flertal stora affärer genom
att jag vågade ta risker. Det skulle jag aldrig ha gjort med alla
äggen i en korg" (India, G, S, K - bolag).

I de fall där grundarna själva både fungerar som VD och styrelse

ordförande så upplevs inte övervakning i ledningsprocessen som något

väsentligt problem. I stället är det grundarens egen initiativkraft

som poängteras. När grundaren önskar delegera ansvar eller utöka före

tagsledningen uppstår dock problem. Exempel på detta fanns i Juliet

och Tango.

"Företaget var fortfarande endast familjen plus fyra till fem an
ställda 1971. Grundaren avled 1974. Frugan och jag satte oss ner
och funderade på hur vi skulle kunna utveckla företaget, sedan
gick vi till banken och presenterade en plan för utvecklingen.

Grundaren fungerar som styrelseordförande i en styrelse som består
av grundaren, dennes fru och pensionerade mor. De beslut som behö
ver tas tar frugan och VD. Förutom den registrerade styrelsen,
vilken endast är 'pro forma' finns en grupp som samlas ca sex
gånger per år, där man går igenom resultat och diskuterar ideer. I
denna grupp ingår produktionschefen och två externa personer, där
den ene är VD i ett annat företag och den andre konsult. Då finns
en dagordning som gås igenom med resultatgenomgång och
idetestning. Det fungerar bra, fast det inte är någon formell sty
relse. Facket har rätt att utse ledamot i styrelsen, men resonerar
enligt VD så att så länge företagets anställda får jobb och före
taget sköts väl så avstår de." (Tango, G, VD)
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"Den sista fasen vi gått igenom var när en ny produktionschef
skulle anställas och arbetsuppgifter måste omfördelas. De fyra
personer som idag är under produktionschefen hade svårt att förstå
nödvändigheten av att anställa en ny chef. Två av de anställda
ansåg att det var naturligt att någon av dem skulle få jobbet.
Detta innebar att rätt mycket taggar uppstod och hårda känslor,
både inom företaget och utom företaget när man skall försöka att
befästa det man säger. Det tog nog ett halvår den här processen.
En ny produktionschef anställdes efter ett par månader och det tog
ca två månader innan det här satte sig. Idag är det den som var
mest aggresiv tidigare som är den som är mest nöjd med
anställningen" (Tango, G, VD).

I den entreprenöriella ledningsfasen är företagets grundare både ägare

och företagsledare. De grundare som utvecklar sina företag och upple

ver tillväxt av verksamheten måste allteftersom utöka ledningen med

fler människor. I första hand anställs en företagsekonom som VD efter

som teknisk specialkompetens och inte ekonomisk ofta innehas av

grundarna. Grundaren tar på sig uppgiften som styrelseordförande och

arbetar ofta med produktutveckling, vilket kan leda till problem om

inte samtidigt övervakningsfunktionen upprätthålles effektivt. Över

vakning av verksamheten i styrelsen blir viktigt. Juliets grundare

misslyckades till exempel i denna övervakningsuppgift.

"Problem förelåg då den tidigare VDn var ansvarig. Denne var inte
mäktig att administrera och driva företag, varken i förhållande
till kunder, personal, banker eller till grundaren. Grundaren tog
då själv hand om det administrativa. " (Juliet, S).

Svårigheterna för de grundarägda bolagen att institutionalisera en

särpräglad kompetens är påtaglig. Detta förknippas med problemet att

knyta nytt kapital och nytt kunnande till företaget för att lyckas

etablera en egen produkt på marknaden.

"Om fem år hoppas jag att vi har egna produkter. Ägarmässigt kan
en förändring ha skett genom att någon får köpa in sig i vårt
företag för att vi skall få tillgång till mera kunnande. Företaget
behöver även kapital för att kunna expandera med egna produkter"
(Juliet, G).

Splittringen mellan försöken att etablera en egen produkt och att vara

en effektiv samarbetspart för legotillverkning leder lätt till att

bägge satsningarna inte lyckas fullt ut. En framgångsrik strategi för

G - bolag i denna situation har varit att satsa på legotillverkning.
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Detta har inneburit att företagen kunnat generera resurser för en

framtida produktutveckling. Den andra framgångsstrategin har varit att

släppa in nya ägargrupper, vilka kunnat tillföra kompetens och kapital

till företaget.

I de tillväxtmässigt mest framgångsrika företagen har behovet av före

tagsledningskompetens lösts genom att i företagens styrelser

tillförsäkra att nödvändig expertis finns. Styrelsen har sammankallats

så ofta som en gång per månad. Styrelseordföranden har rekryterats

externt med kriteriet att denne skall ha kunskaper om hur ett medel

stort företag leds samt helst även ha branschkunskaper. Grundaren har

därigenom försäkrat sig om en extern övervakning av att företaget

sköts professionellt. Andra lösningar av övervakningsproblemet har

varit att tillsätta en informell ledningsgrupp av människor både in

ifrån den egna organisationen och från ledande positioner i andra

företag i regionen.

Informationsteknologibolagens ledning, till skillnad från traditionel

la familjeföretags, utmärks inte i första hand av genuint engagemang.

I stället finns ett intresse hos grundarna för tillväxt av företagen

genom att utveckla den kunskap som finns. Jag benämner detta ett kuns

kapsutvecklande engagemang. Engagemanget hos grundarna i ledningen av

företagen i den entreprenöriella ledningsfasen är starkt eftersom led

ning och ägande är intimt sammanlänkat och byråkrati orsakad av

hierarkisk övervakning därmed saknas. De informella förhållandena ut

sträcker sig ofta till kunderna.

"Vi har medvetet valt att inte tillverka färdiga produkter utan i
stället ingå samarbetsavtal med större företag där vi med vår kom
petens inom mekanikområdet kan gå in och tillverka delar av deras
produkter. Vi är bra på att produktionsanpassa och utveckla plåt
och mekanik.

Människor som på ett positivt sätt har bidragit till företagets
utveckling är i första hand bankförbindelsen och revisorn. Detta
har varit en väldig styrka att få råd inte bara i kronor och ören
utan även när det gäller affärsverksamheten.

Samarbetet med kunden har blivit mycket bättre under de senaste
åren. Vad som inte förekommer och som många vill ha är garantier
från kunden att oavsett om du köper det här eller inte så skall
jag få fakturera dig en viss summa pengar. Men vi måste ju också
vara marknadsinriktade så om min kund får sälja mycket så får även
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jag göra det. Vi får arbeta med prognoser i samarbete med kunden
och revidera den här prognosen halvårsvis eller kvartalsvis. Det
är en gemensam målskrivning det här. Vi har så fin kommunikation
med våra tio största kunder att vi får tidigt signaler om det är
några förändringar i den prognos som vi jobbar utifrån. Detta har
hitintills inte givit några problem. Tillverkningsrättsavtal sluts
med kunderna.

Det är mycket viktigt för oss att välja kunder med rätt utveckling
och potential. Detta har positivt bidragit till vår utveckling.
leverantörerna är inte på långt när så viktiga som kunderna för
oss. Vi betraktar oss som merlleverantörer. Jag kan inte hålla med
dem som säger att ett företag måste ha en egen produkt för att
vara framgångsrikt. Det finns mängder av företag som har misslyc
kats med egna produkter. Ska du ha en egen produkt så ska du vara
aktiv när det gäller utveckling, försäljning och marknaden. I ett
mindre företag är det sällan som det är förenligt med att vara
duktig på att producera. Det kräver så mycket resurser både perso
nellt, i kapital för att klara utveckling av nya produkter och
försäljning av dessa att ett litet företag inte klarar det samti
digt med produktionen. Vi har alltså valt att bli en komplett och
duktig medleverantör som satsar vårt krut på produktionsmedel på
den här typen av jobb." (Tango, G, VD)

"Juliet arbetar med montering av kretskort. Detta är 80 till 90
procent av omsättningen. Högteknologiska produkter med elektronik
är affärsiden. En handelsverksamhet kompletterar den egna till
verkningen. Kommunikation är den gemensamma nämnaren. Vi borde
göra mera för att stimulera de anställda som har speciell kompe
tens. Det är bara en tidsfråga innan civilingenjörer anställs. De
tekniska specialisterna är ju grunden för all kommersiell kreati
vitet. De vet vad vissa produkter kan användas till och hur de kan
utvecklas. På så vis ger de ett underlag till den kommersiella
kreativiteten genom att föreslå olika lösningar" (Juliet, S).

"Tillväxten har inneburit att företaget vuxit mer än som var tänkt
från början. Vi gjorde ett bra jobb. Drömmen har alltid varit att
få en egen produkt. Eftersom vi bygger åt så väldigt många företag
och alla vill ha det gjort på sitt sätt så kräver det att man har
duktig personal med flexibilitet. Det är svårt att få folk. De
flesta sitter på sitt jobb och de blir blinda. Man blir ju automa
tiskt skickligare med åren, men vi utbildar även vår personal
löpande. Vi har även varit inne på att få en civilingenjör på ut
vecklingssidan, beställningsutveckling och egen utveckling av
produkter.

Vi har anställda som har rätt att jobba hemma. Vi har utrymme för
dem i företaget, om det är lämpligt att de inte sitter hemma. De
måste bestämma sig om de vill jobba hel eller halvtid, och har
samma villkor som de anställda i övrigt. De är väldigt duktiga.
Det är en styrka att ha denna arbetskraft. Vi har inte något rik
tigt unikt, utan vår stora grej har varit att vi kunnat leverera
'just in time', och att vi har hållit hög kvalitet på grejorna."
(Juliet, G, VD)
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"Långsiktiga avtal mellan företaget och kunder eller anställning
savtal för de anställda finns inte. Det måste fungera i
kontakterna, annars hjälper inga avtal över huvud taget.

Utvecklingen av nya produkter tillsammans med storföretaget har
fortsatt och en avancerad produkt inom en nisch där vi ligger
långt före konkurrenterna har tagits fram. Denna produkt kommer
framdeles att vara företagets spjutspets på marknaden. Konst
ruktörerna får vara med ute hos kunderna numera så att de förstår
tankegången för hur produkterna skall utvecklas.

De studerande vid Chalmers får utbildning och gör praktikfall i
styr- och reglerteknik på Golf. Företaget har en egen utbildning
savdelning vilken externt säljer utbildning i energibesparing."
(Golf, G, VD)

Ledningen av de medelstora företag som studerats under den period som

benämns den entreprenöriella ledningsfasen kan sägas innefatta att:

- ägarformen är grundarägt (G - bolag), eller företagsledningsägt
bolag (F - bolag)

- en vilja finns hos grundarna att under balanserade former låta
bolaget växa i storlek

- styrelsen fungerar i många fall som ett organ vilket endast
finns på grund av aktiebolagslagen. Den har inget inflytande på
beslute Den är 'pro forma' eftersom grundarna fattar alla beslut.
Övervakningen sker i stället internt genom en ledningsgrupp som
träffas i veckornöten

- grundarna utövar sitt ägande genom en direkt ledning. Genom
grundarnas sätt att leda ges en ledningsprocess som inte är forma
liserad utan snarare improviserad, byggd på initiativ

- för att utveckla produktiden finns behov av att etablera rela
tioner till, eller anställa personer som besitter kompetens inom
områden som kompletterar grundarnas egen kompetens och

- kunskapsutvecklande specialistideal finns hos grundarna, vilket
innebär att bolaget upplevs som en institution skild från familje
situationen. Ett förhållande som inte traditionellt gäller.

6.3 Den turbulenta ledningsfasen

6.3.1 Vilka företag hamnar i en turbulent ledningsfas

I den turbulenta lednings fasen sker förändringar i ägandet och

i ledningen av företagen. I och med att företagen växer tvingas dessa
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förändringar fram i de undersökta företagen. Även de mest framgångsri

ka företagen genomgår en turbulent ledningsfas, t ex Alpha, Sierra,

Romeo.

"Det var en konstant period av svårigheter 1981 till 1985. Förlust
redovisades 1977 till 1981 i Alpha. Koncernen har redovisat en
förlust mellan 1981 och 1984. Organisatorisk vildvuxenhet kan man
kalla det faktum att R-divisionen fick en avdelning som expandera
de starkt till ca 100 personer på tre orter med tillverkning.
Pengar tjänades dock i sälj bolagen. 1985 var första gången bolaget
gick med rejäl vinst. Nu är vi inne i en internationaliseringsfas
mot bakgrund aven god basverksamhet" (Alpha, VD).

"Alla omsvängningar med nya ägare har påverkat personalen nega
tivt. Först var det en koncernagare, sedan köptes denna aven
annan koncern. Vi var dotterdotterbolag. Sedan omorganiserades
alltsammans och vi fick ett nytt moderbolag. De sista två åren har
det varit väldiga omsvängningar. Dagens organisation är ett halvår
gammal. Fyra VDar har avverkats under tiden. Folket från Sierra
ville inte godta en Vd från argaste konkurrenten efter samgåendet
och vice versa. Det har varit en våldsam turbulens här, men nu ser
det ut att ha stabiliserat sig" (Sierra, G).

"Första ägarbytet var mellan grundaren och dennes bägge söner,
vilka delade på bolaget. Den ene tog hand om den svenska verksam
heten. Detta ledde till problem med en växande koncernlednings
administration och minusresultat. Till dess att sonen tog över
bolaget var allt lugnt. Dennes ledarskap innebar kastningar hit
och dit" (Romeo, VD).

Med den turbulenta ledningsfasen i ett företags utveckling menas sam

manfattningsvis den period då:

- ny kompetens och nytt kapital måste tillföras

- grundarna låter externa och/eller interna personer överta hela
eller delar av ägandet

- grundarnas direkta ledning i stället blir en indirekt ledning
med en anställd företagsledning och

- grundarnas levnads- och ledningsideal kan komma i konflikt med
nya ägares och nyanställda chefers lednings ideal , vilket leder
till osäkerhet om vilka principer som skall gälla.
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6.3.2 Företagen i den turbulenta ledningsfasen

Situationen i fem bolag hänför jag till den turbulenta ledningsfasen.

Av dem är Hotel, Bravo och Mike koncerndotterbolag. Charlie och Papa

har ett blandat ägande.
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Figur 6:3 Företagen i den turbulenta ledningsfasen: Hotel, Bravo,
Mike, Charlie och Papa

Hotel (310)

Hotelomsätter 20 Mkr. Bolaget har 32 anställda. Det bildades 1978.

Hotel är ett ointegrerat koncerndotterbolag som arbetar med process

teknik i en föränderlig marknad med en kapitalintensiv teknologi.

Konkurrensen är hård. Företaget var från början en division i ett

storföretag. Det övertogs av två anställda, vilka är grundare till det

nya bolaget. Bolaget gick efter flera år av snabb tillväxt i konkurs i

samband med ett lokalbyte.

"Ägarfrågan är viktig eftersom det är stora kostnader i investe
ringarna. Ett krav om optisk testutrustning för 3 Mkr är nödvändig
om några år. Det är en kapitalintensiv verksamhet. Vi måste snabbt
få en god lönsamhet och det räknar vi med att kunna få, för mark
naden är på väg upp och vi tycker att vi har låga kassationer och
ganska bra utrustning idag. Så svänger det bara upp nu och vi
hänger med! Och kan man bara skapa lönsamhet så finns det alltid
intressenter som är beredda att satsa pengar. De nya ägarna är
kapitalstarka men inte benägna att satsa. Det är inte uteslutet
att det kommer in nya ägare återigen" (Hotel, VD).
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"Det är så snabba förändringar i branschen med stora investeringar
och korta avskrivningar, plus att konkurrensen från t ex Taiwan
innebär prispress. De har inte kostnader för miljön t ex" (Hotel,
G).

Bravo (329)

Bravo omsätter 125 Mkr. Bolaget har 100 anställda. Det bildades 1948.

Bravo tillverkar sedan 1968 informationsteknologiprodukter. Bravo är

ett ointegrerat koncerndotterbolag som arbetar med systemteknisk da

torteknik på en marknad med många konkurrenter. Marknaden upplevs som

omogen och begränsad. Företaget bildades av tre grundare vilka inte

längre arbetar i företaget. Nuvarande ägaren kom in för att lösa suc

cessionsfrågan. Bravo har helt omstrukturerats sedan 1983. Ledningen

förväntar sig att turbulensen har passerat. Detta är ännu inte bevi

sat.

"Vi har fler marknader. Marknaden är lätt överblickbar och kunder
na är få och kan i många fall inte skilja mellan äpplen och päron.
Man investerar ibland i produkter som inte har någon färdigutveck
lad programvara. En prototyp behövs för utvecklingen. Ska du sedan
tillverka ett antal prototyper för introduktion hos kunderna så
kostar det i utveckling av programvara och hårdvara, då är du uppe
i 11 Mkr. Med verktygskostnader ffi ffi är du uppe i 30 Mkr innan du
fått några intäkter. Bravo har klarat denna fas, har dokumenterat
de nya produkterna och installerat testmaskiner hos några kunder.
Efter test så kan vi nu aktivera oss på marknaden" (Bravo, VD).

Mike (342)

Mike omsätter 106 Mkr. Bolaget har 135 anställda. Det bildades 1951.

Mike tillverkar sedan 1960 informationsteknologiprodukter. Mike är ett

ointegrerat koncerndotterbolag som arbetar med systemteknisk datortek

nik. Företaget var från början en agenturrörelse som utvecklades för

tillverkning av nya produkter. Mike är mycket integrerat med moderbo

laget som är den största "kunden". Kundrelationerna är enligt VD goda,

främst genom ett tekniskt samarbete. Företaget kan sägas befinna sig

mellan den turbulenta och den institutionella ledningsfasen.

"Vi har volymproblem med att klara större order, varför produktion
köps. Vi är på väg att etablera en affärsfilosofi. Vi har alltid
köpt mycket från underleverantörer, även montage. Bolaget har en
attraktiv profil. I relationerna till underleverantörer sättes mål
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och krav och vi sköter känsliga avsnitt. Detta medger kapitalom
sättning och effektivitet. Organisationen är ej uttalad. Vi
försöker lägga fast en ny organisation formellt" (Mike, VD).

Charlie (605)

Charlie omsätter 60 Mkr. Bolaget har 100 anställda. Det bildades 1971.

Charlie är ett bolag med blandat ägande med produkter som säljs över

hela världen. Bolaget startades av två grundare. I ett tidigt skede

tillkom ytterligare tre ägare och företaget blev ägt av företagsled

ningen. Fyra av de fem årsprungliga ägarna finns fortfarande i

ledningsteamet. En extern ägare har sedermera blivit delägare. Företa

get utvecklar nya produkter tillsammans med kunderna. Dessutom finns

en agenturverksamhet. Charlie företer klara symptom på behov av för

ändringar i ledningsteam och ledningsprocess.

"VD måste säga att han är trött på styrelsen. Det har inte varit
bra. Styrelsen, företagsledningen och ägarna är ju samma personer.
En överordnad diskussionspartner saknas. En civilekonom som är
affärsman används för kort-diskussionskonsultationer. Vi skulle ha
en ny styrelse. Vissa av ägarna sitter där endast för att de är
ägare. En styrelsemedlem sitter där enbart för att tillverkning
senheten i Tyskland skulle kunna köpas. Styrelsen fungerar inte.
Det som VD och ekonomichef har att säga varandra sägs ju ändå
dagligen" (Charlie, G, VD).

Papa (612)

Papa omsätter 58,8 Mkr. Bolaget har 79 anställda. Det bildades 1940.

Papa tillverkar informationsteknologiprodukter sedan 1965. Det har ett

blandat ägande som består av grundarens son och en "venture-capital"

delägare. Företagets ursprung är ett entreprenörsbolag som startades

efter kriget med en produkt och utländska agenturer.

"Grundaren, fader till nuvarande VD, kom från Österrike på 1930
talet. Han hade några agenturer med sig. Dessutom hade han
tekniska kunskaper som ledde till produktion. G ledde företaget
till sin död vid 84 års ålder. En auktoritär modell för besluts
fattande fanns under faderns tid, vilket ledde till att nuvarande
VD kände sig rådvill efter faderns död. Då kom också nya delägare
in i form av ett 'venture-capital' bolag. VD agerar numera själv
ständigt. Denne hade från början en stark vilja till tillväxt,
vilket gav bolaget volymsjuka. Lönsamhetskrav och avkastningskrav
har dämpat volymambitionerna till förmån för resultatutveckling"
(Papa, S).
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6.3.3 Ägarförändringarnas påverkan på ledningen i den

turbulenta ledningsfasen

Grundarna får en ny roll i den turbulenta ledningsfasen. Sättet att

leda företaget blir inte endast en fråga om vilka levnadsideal, vilken

kompetens och vilket engagemang grundarna har och vilken övervakning

grundarna utövar, utan ett flertal ägare och anställda gör företaget

till arenan för olika slag av aktiviteter som har att göra med arbete,

kapital och kompetens.

Företagets storlek

(" ledningsideal

hierarki

"--- kompetens

kalkylerande
engagemang

~

Tid

Turbulent ledningsfas

Figur 6:4 Ledningsprocessen i den turbulenta fasen

Figuren visar en cirkel som fångar in ledningsprocessen i den turbu

lenta ledningsfasen. Grundares levnadsideal, vilka dominerade i den

entreprenöriella ledningsfasen förändras till att få en karaktär av

ledningsideal för styrning aven hierarkisk organisation. Produktiden

i den entreprenöriella ledningsfasen förändras till att omfatta en

föreställning om hela företagets kompetens, där de anställdas kunskap

och erfarenhet är en viktig del. På grund av flera orsaker utvecklas

ett kalkylerande engagemang vilket ger anledning till konflikter. Någ

ra av dessa orsaker är företagets ökade storlek, hierarki och att nya

anställda som inte känner varandra sedan tidigare tillkommer.
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Resultaten från enkätundersökningen visar på i huvudsak två utvägar

för grundarna. Den ena är att sälja hela aktiekapitalet till en kon

cern och låta företaget fortsatt fungera som ett dotterbolag (K 

bolag, 13 fall). Den andra är att grundarna behåller en viss del av

aktiekapitalet och att även andra delägare kommer in i företaget.

Företaget får då ett blandat ägande (B - bolag, 8 fall) (tabell 8).

antal 45
bolag

20

10

start 1979 1984 1986

Figur 6:5 Ägarformförändringar i bolagens livscykel. (Antal bolag)

Av populationens (45) bolag var 24 koncerndotterbolag (1986) och 9

hade ett blandat ägande. Av de 24 K - bolagen bildades 13 som G - bo

lag och 11 som K - bolag. Av de nio B - bolagen bildades 8 som G 

bolag och ett som B - bolag. De 11 bolag vilka bildades som koncern

dotterbolag är appendixorganisationer, dvs de har ingen egen

institutionell ledning, varför deras institutionella utveckling helt

är beroende av moderbolagets. Ledningsteam och ledningsprocesser domi

neras av den ledningsideologi som moderbolaget tillämpar gentemot

dotterbolaget.

De flesta bolag i urvalspopulationen startar grundarägda (29 av 45). I

G - bolag är entreprenöriella, nyskapande processer starka. Utmärkande
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för de studerade företagen var sedan att ägarformen förändras när

företagen växer. De grundarägda bolagen omsätter mindre än 50 Mkr per

år och har färre än 100 anställda 1986. De gränser inom vilka ett di

rekt ledarskap kan tillämpas i företag med komplex och föränderlig

marknadssituation synes vara 50 Mkr och 100 anställda.

På grund av ökad storlek på bolaget får grundarna en ny roll~ Den öka

de komplexiteten och omfattningen av relationer, internt i den egna

organisationen och externt gentemot leverantörer, kunder och andra

intressenter, gör att initiering och genomförande av beslut överlåts

på en anställd företagsledning. Opportunism och brist på kunskap om

företagets särpräglade kompetens förekommer hos nyanställda. Kalkyler

ande relationer utvecklas därför i företagsledningen och mellan övriga

anställda. Skiljaktiga intressen mellan ägare och anställda gör att

övervakning av affärslogik och relationer i lednings teamet är nödvän

digt för grundarna. En viss hierarki introduceras för att

effektivisera övervaknings- och beslutsprocessen.

"Grundaren fanns kvar till 1983. VDs roll och ansvar har blivit
mer klart och markerat. Bolaget har nu fått en mer klar roll.
Alpha har fått en skriven organisation och en diskussion pågår om
affärsiden. VD, marknadschef, ekonomichef, projektansvarig, ut
vecklingschef i ledningsgruppen har arbetat mindre än ett år. VD
är ny, men har tidigare arbetat i företaget 17 år." (Alpha, S)

"Mycket svåra konflikter uppstod i samband med neddragningen av
antalet anställda då lönsamheten gick ned 1983 till 1984. Från
plus 20 Mkr till minus 20 Mkr på ett år. Produktiviteten var dålig
även under de goda åren. Fackföreningen var extremt stark pga
långt gången organisation med självstyrande grupper, lika lön ffi m.
Man trodde att vi levde i en skyddad verkstad. Vi har haft svårt
att följa uppsatta mål med de stora konflikter vi haft på verks
tadssidan i Stockholm" (Bravo, VD).

"Omvälvningen från att vara ett starter- och entreprenördrivet
företag till att bli ett mera konventionellt företag är den far
liga tiden då företaget skall lyckas med att föra en mera strikt
driven policy. Gärna i expansion, men under ordnade förhållanden,
som krävs av revisorer t ex. Ekonomisk rapportering måste ju kla
ras av. Jag har alltid anställt personer som kan komplettera min
förmåga att leda företaget. Dessutom har vi alltid haft en oerhört
bra rapportering och struktur på den sidan, även om vi alltid va
rit väldigt entreprenörsmässiga. Att få rätt medarbetare kan vara
ett stort problem. Ett problem är även att människor inte växer i
takt med företaget. Det är svårt att ta människor som man har ett
djupt förhållande till och flytta bort dem därför att de inte pas
sar i en position. Det klarar man inte när man sitter som VD och
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känner hela gänget sedan företaget startade. Sina bästa kompisar
som man rest med och levt med i alla år, men som inte växer med.

Man måste få dem att förstå att för att företaget skall kunna växa
så passar inte alla de som varit med från början i de nya positio
nerna. Jag har sagt att du får gärna jobbet, men är det inte
bättre att du får ett annat jobb inom företaget och lyckas med det
än att du tar chefsjobbet och misslyckas.

Att grundarna ofta inte längre finns med i företagen när de vuxit
över 50 anställda beror på att de är starters och de fungerar inte
i den miljö som företaget erbjuder när företaget vuxit till en
viss storlek. Då övergår det till att bli mera traditionellt i
form av administrativa rutiner. Entreprenörandan försvinner dess
utom, vilket är farligt". (India, G, S)

"En av grundarna fanns i bolaget till 1981, och fungerade som VD
och delägare. Denne har haft störst inflytande på företagets ut
veckling. Grundarens intresse för bolaget upphörde när han inte
längre var delägare. Ägarna har i stället varit externa och haft
ett "fifty-fifty" delägarskap, varför det har varit svårt att av
göra var det avgörande inflytandet funnits.

Nuvarande huvudägaren har varit styrelseordförande sedan 1978. Vi
har en mer aktiv styrelse numera när ägarna är externa. Tidigare
arbetade VD ihop med företagsledningen och styrelsen hade mindre
inflytande. Strategiska förändringsbeslut togs tidigare på före
tagsledningsnivå, numera på styrelsenivå. En ledningsgrupp med
dotterbolagschefer och moderbolagsanställda träffas kontinuerligt.
En gång per månad bjuds en dotterbolagschef in. Ibland deltar hela
styrelsen i dessa möten.

Företaget kommer in i problematik med VD- och ägarbyten. VD blev
mer styrd och hade svårt att hantera detta. Under denna tid plane
rades för att få en mer professionell företagsledning. Ägaren
ville lyfta bolaget. Nuvarande huvudägaren kom in. Grundaren avgår
som VD. Ägaren fungerar som t f VD under viss tid. Även andra
tillfälliga VDar prövas utan framgång. En VD nyanställs. Denne
arbetar inte lika självständigt, eftersom han inte är både ägare
och VD. Storleken på företaget har inverkat på ledningen. Kommuni
kationen fungerar inte lika brae En mindre grupp diskuterade sig
samman tidigare. Detta gav en trevligare miljö. " (X-ray, E)

"VDs roll har förändrats från 1977, då fyra anställda fanns, från
direkt inblandning i form av ledning till kontroll. Ledningsfilo
sofin är att arbeta mot budgetar och planer, både likviditets
budgetar och resultatbudgetar. VD har givetvis kontakter utåt och
tar initiativ i olika frågor. Alla som arbetar här är enskilda
personer och behandlas som sådana, varför en trevlig stämning rå
der. Styrelseordföranden har en kontrollfunktion av övervakande
karaktär, ej initiativtagande. Organisatoriskt försöker vi hålla
en flack organisation. Vi har t ex självstyrande grupper i produk
tionen. En ny person från 'venture capita1' bolaget går in i
styrelsen när nuvarande VD blir styrelseordförande" (Lima, VD).
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I ett större företag är ägarnas funktioner dels de som redan fanns i

entreprenörsfasen, dvs att bära risk och att äga aktier, dels dessutom

den nya funktionen att initiera affärs ideer och stimulera till kun

skapsutveckling, godkänna och övervaka företagsledningen i stället för

att själva aktivt utöva densamma. Den turbulenta ledningsfasen innebär

stora förändringar i ledningen jämfört med vad som gällt i entrepre

nörsfasen. Grundarna säljer en viss del av aktiekapitalet och risken

är nu spridd på flera händer. Oftast äger dock grundarna fortfarande

aktier och bär således fortfarande en viss risk. En verkställande di

rektör vilken är utsedd av styrelsen tar över det operativa ansvaret.

Styrelsen tar över funktionen godkännande och övervakning av företags

ledningen. Grundaren blir ofta styrelseordförande i de fall där

aktiemajoritet fortfarande innehas av grundarna. Låter grundarna en

annan ägare överta mer än 50 procent av rösterna innebär detta att

grundaren i de flesta fall får en mindre framträdande roll i det nya

ledningsteamet.

Enligt Fama & Jensen (1983) drar sig grundaren tillbaka från ledningen

på grund av förlorat intresse för bolaget genom sin egen minskade fi

nansiella andel. Denna förklaring till förändringar i lednings teamen

finner jag mindre trolig, vilket t ex Indias grundare och styrelse

ordförande formulerar som att:

"Jag äger numera en mindre andel av ett större bolag. Tidigare
ägde jag en större del av ett mindre bolag".

Uttalandet speglar en tillfredställelse med att äga en mindre del av

ett storföretag. En mer trolig förklaring till att grundaren ibland

drar sig tillbaka från den direkta ledningen av ett större växande

informationsteknologibolag kan sökas i behovet av företagsledningskom

petens att sköta ett stort komplext företag.

"Vi har känt av problemen med hur man skall organisera sig. Det är
fruktansvärt jobbigt att vara både grundare, ägare och företagsle
dare. Vi jobbar ju dag och natt" (Charlie, VD).

"En felsatsning gjordes sedan genom att ett bolag i en helt annan
bransch köptes där grundarna blev tvungna att lita på omdömet hos
andra personer. Detta gick helt fel och kostade resurser både i
tid och pengar, flera miljoner kronor" (Yankie, G, VD).
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Den förutseende grundaren inser att företaget bör ledas aven profess

ionell företagsledning. Därför rekryteras de personer som kompletterar

hans egen kompetens. Grundarens roll blir i stället viktig för över

vakning av att ledningen fungerar effektivt, och som en kunskapsresurs

genom den erfarenhet och de relationer grundaren skapat under de år

som företaget existerat.

En ägarförändring från grundarägt eller företagsledningsägt bolag till

ett mer spritt ägande innebär ett mindre risktagande för ägarna. Med

en anställd företagsledning skiljs ägarna från ledningen. Kapitalför

valtningen överlåts från ägarna till företagsledningen. I stället för

att som i den entreprenöriella fasen ägare och ledning utgör samma

personer så överlåter ägarna i den turbulenta fasen åt en styrelse att

övervaka att inga onödiga risker tas. Därigenom riskeras inte att ka

pitalet förloras, och säkerställes att en tillfredställande ränta

bilitet ges. Styrelsen bör fungera som effektivitetsövervakare åt

ägarna så att en tillväxt av kapitalet möjliggörs.

I vissa företag ersätts effektiva entreprenörsegenskaper med alltför

stark ägarkontroll och byråkratisering. Effektivitet och tillväxt i

den entreprenöriella fasen byggd på grundarens kompetens och eng~ge

mang ersätts av ineffektivitet och stagnation. Det ändrade

ledningsteam som skapats när en uppdelning av ägande och företagsled

ning gjorts har inte fått den sammansättning som krävs i den

turbulenta fasen. I dessa fall har institutionaliseringsprocessen

misslyckats. Företaget Alpha gick igenom en sådan period innan ratio

naliseringar och omorganisation gjorde verksamheten effektiv igen.

Byråkratiseringen tar sig uttryck som formalisering av organisationens

struktur genom specificerade kontrakt, beslutsordningar, etc. Ägar

kontrollen innebär krav på centraliserat beslutsfattande. Grundarens

tidigare roll att fatta beslut i frågor som gäller bolagets affärside

har ej kunnat överföras till de anställda i ledningen. Ägarrollen,

övervakning och kontroll har inte effektivt kunnat särskiljas från den
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exekutiva roll som i ett större bolag innehas av företagsledningen3

Övervakning, från ägarnas sida av övriga entreprenörer i ledningstea

met, som bygger på alltför kortsiktiga operativa målsättningar

avseende avkastningen på investerat kapital (kapitalideologi) tenderar

att minska möjligheterna att tillgodose de på lång sikt strategiskt

viktiga entreprenörsegenskaperna, mänsklig kompetens och kunskapsut

vecklande engagemang, som behövs i informationsteknologibolag

(specialistideologi). Detta får till följd att bolagen får en mindre

tillväxt, vilket framkom i enkätundersökningen för de integrerade K 

bolagen.

I den turbulenta ledningsfasen kommer nya ägare in, med nya ledningsi

deal. Den produktions- eller uppdragslogik som dominerat affärs

inriktningen tillsammans med kontrakts- eller specialistideal i ent

reprenörsfasen vänds gärna i den turbulenta ledningsfasen till

marknadskapitalideal. Detta innebär att stora resurser satsas på att

bygga upp en marknadsorganisation, samtidigt som även krav på ökad

lönsamhet görs gällande. Detta gällde i hög grad för t ex Alpha. Som

en följd av de nya ägarna med avkastningskrav på sitt kapitalengage

mang betonas realkapitalet. Genom att välja rätt människor till

företagens ledning, kan de negativa följderna av ett förändrat ägande

elimineras. Följande karaktäristika kommer att gälla för företagens

ledning i den turbulenta ledningsfasen:

3 Deeks (1976: 227) gjorde en sammanställning över karaktäristika i
ledningsprocessen hos små respektive stora företag:

- små företag har informella relationer, stora företag formella
relationer
- i små företag finns ingen skillnad mellan planerare och genomförare,
vilket det finns i stora företag
- i små företag sker utnämningar och befordran på basis av
familjetillhörighet och personlig vänskap, i stora företag efter tekniska
kvalifikationer
- i små företag är alla beredda att ställa upp där det behövs, i stora
företag finns en precis definition av rättigheter och skyldigheter, ansvar
och åligganden och
- i små företag finns ett öppet kommunikationssystem, i stora företag finns
ett strukturerat kommunikationssystem.
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- grundarnas roll ifrågasätts eftersom grundarna inte själva kan
utföra alla handlingar och ta alla beslut som har att göra med
företagets ledning. Indirekt ledning blir nödvändig med professio
nella anställda, vilka utför och ansvarar för olika uppgifter

- övervakning av handlande och beslutsfattande med hjälp aven
hierarki av tjänstemän blir nödvändig för arbetsfördelning och för
att eventuella felaktiga beslut skall kunna rättas till

- de hierarkiska positioner som inrättas befrämjar kalkylerande
relationer. Detta leder i sin tur till minskat engagemang i före
tagets ledning och bland övriga anställda

- det förhållandet att nya externa ägare och en nyanställd före
tagsledning med skilda ledningsideal tillkommer, utgör en
potentiell källa till konflikter

- vinstutdelning blir lika viktigt som tillväxt som mått på före
tagets framgång, eftersom nya finansiärer (förutom grundarna) med
krav på avkastning ingår i ledningsteamet och ägandet är delat med
andra

- ledningsideologier växer fram genom att företagets affärslogik
diskuteras. Detta innefattar analyser om vad som utgör företagets
särprägel och strategier för fortsatt kompetensutveckling, liksom
vilka marknader företaget bör bearbeta

- en uppfattning om vilken logik som skall gälla i relationerna
mellan kunder och anställda arbetas fram i lednings teamen

- grundarna kompletterar företagsledningen med anställda som be
sitter kunskaper och erfarenheter grundarna själva inte har, för
att leda ett allt större och alltmer komplext företag i en förän
derlig omvärld och

- ledarutveckling blir viktigt för att förbereda ägare och an
ställda chefer på förändrade ledningsideologier.
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7 INSTITUTIONELL LEDNINGSFAS

7.1 Den institutionella ledningsfasen

7.1.1 Inledning

I den institutionella ledningsfasen utmärks entreprenörernas handling

ar av särpräglad ledningskompetens med ett stabiliserande och

kunskapsutvecklande engagemang. Dessutom har företagen i den institu

tionella ledningsfasen uppnått en förhållandevis balanserad tillväxt.

En effektiv ledningsprocess i denna utvecklingsfas innebär att entrep

renörerna tolkar och omtolkar omvärldsinformation för att utforma

affärsstrategier och ledningsideal. Företagen har uppnått en viss per

manens så att de uppfattas av olika iakttagare som en del av det

samhälle de tillhör1. Genom institutionaliseringsprocessen uppnås en

hög överlevnadsförmåga. Många människor och organisationer blir dess-

b d " .. l d2utom eroen e av organIsatIonens over evna

Kapitlet är en del av den utveckling av teorin om företags livscykel

1 I och med att studien har avgränsats till en undersökning av inre
situationsfaktorers påverkan på institutionaliseringsprocessen har inga
intervjuer gjorts av aktörer utanför de studerade företagen. Jag beskriver
därför endast den inre effekten av institutionaliseringsprocessen som den
avspeglar sig i ledningsprocesserna.

2 Detta är speciellt märkbart framförallt i mindre samhällen och i
områden av Sverige, där näringslivet är odifferentierat. Samhället har
skapat olika slags stödåtgärder för företag i Norrland, Bergslagen och
vissa andra s k stödområden, för att företagen skall kunna överleva i en
miljö, vilken inte i övrigt har den industriell infrastruktur som krävs.
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som presenteras nedan med intervjuundersökningen som en empirisk bas.

särpräglad
ledningskompetens

Företagets storlek
flexibelr ledningsideologi ~

situationsanpassad stabiliserande och
övervakning kunskapsutvecklande

engagemang

~

TId

Institutionellledningsfas

Figur 7:1 Den institutionella ledningsfasen

Figuren visar en cirkel som fångar in den institutionella ledningsfa

sen. Institutionella entreprenörer utövar en flexibel

ledningsideologi. Denna ger stabiliserande och kunskapsutvecklande

relationer mellan människor i företaget. Den flexibla ledningsideolo

gin ger även affärsverksamheten en viss inriktning. Den

institutionella ledningsfasen utmärks även av arrangemang för övervak

ning som anpassats till företagets situation. Kompetensmässigt kan

institutionella entreprenörer sägas ha en särpräglad ledningskompe

tens.

7.1.2 Företagen i den institutionella ledningsfasen

De bolag där jag karaktäriserat ledningsprocessen som institutionell

är ett F - bolag, Echo (208), fyra K - bolag, Alpha (325), India

(339), Sierra (348) och Romeo (363), ett P - bolag X-ray (519) och

två B - bolag Yankie (609) och Lima (615). En beskrivning av företagen

görs under rubriken 7.2.3.
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Figur 1~2 Företagen i den institutionella ledningsfasen

7.2 Ledningsprocessen i den institutionella ledningsfasen

7.2.1 En flexibel ledningsideologi

I den turbulenta ledningsfasen bör de ledningsideal som är vägledande

hos de institutionella entreprenörerna i ledningsteamen utvecklas

till en flexibel ledningsideologi för att konfliktnivån inte skall

vara hög. Ledningsidealen påverkar vilka relationer som kommer att

råda och sättet att göra affärer. De blir grundiden bakom ledningen

av bolaget.

En ledningsideologi hjälper till att minska osäkerheten över vad som

är effektivitet genom att den förklarar för interna och externa aktö

rer vad som är viktigt i just den situation företaget för närvarande

befinner sig i. Detta minskar osäkerheten i handlandet, stärker samhö

righeten och ökar ledningsteamens slagkraft. Den rådande

ledningsideologin är i den intitutionella ledningsfasen anpassad till

företagets aktuella situation, varför ledningsideologin är föremål för

diskussion och omprövning för att kunna fungera som ett effektivt led

ningsinstrument.

Varje människa är unik i sitt mönster av personliga relationer till

andra människor, vilket bl a innebär att varje individ tolkar innebör

den av händelser och ord på olika sätt. Kommunikation uppfattas som en
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process i vilken deltagarna skapar och delar information för att uppnå

ömsesidig förståelse. Med hjälp av ledningsideologin baseras organisa

tionsstrukturen på kommunikation, d v s ömsesidig överenskommelse och

förståelse för varandras ideal, erfarenheter, kunskaper och resurser

av olika slag, human- eller realkapital.

De i kapitlet 2.4.5 redovisade ledningsidealen är teoretiskt och empi

riskt härledda. Genom att sammanföra kapital-, kontrakt- och

specialistideal med de tre slagen av affärs tänkande , produktions-,

uppdrags-, marknadslogik har jag kunnat urskilja nio olika slags led

ningsideologier eller synsätt till grund för affärer och relationer i

företagen. Ledningsideal i överensstämmelse med dessa har återfunnits

hos entreprenörer som intervjuats i de företag som ingår i intervju

undersökningen (tabell 7:1 och tabell 8:1).

Jag har försökt att beskriva varje entreprenörs ledningsideal som de

kommit till uttryck i intervjuerna. Ledningsidealen är, trots att de

hänförts till den institutionella ledningsfasen, inte alltid lika hos

entreprenörer i ett och samma företag. Ett exempel är företaget Alpha

där styrelseordföranden och, VD. ger uttryck för olika ledningsideal.

Marknads-kapitalideal som företräds av styrelseordföranden i Alpha kan

vara svårt att etablera i en medelstor snabbt växande verksamhet. Den

na insikt finns hos den verkställande direktören i Alpha, vilken

snarare uttalar marknads-specialistideal.

I tablån nedan visas olika entreprenörers ledningsideal och affärs

logik i den institutionella ledningsfasen, som jag tolkat dem i

intervjuundersökningen3. Intervjufragmenten nedan är redovisade för

att exempelgöra de olika ledningsideologierna. I kapitlet åtta görs en

motsvarande bedömning för de företag som inte har en institutionell

ledningsprocess. I tre olika fält har affärslogik och ledningsideal

3 Den bedömning jag gjort av intervjupersonernas uttalanden och
klassificering i niofältaren nedan är min egen subjektiva. I de fall jag
känt mig osäker i bedömningen av intervjupersonernas uttalanden har jag
ändå valt att klassificera intervjupersonen. Därför kan det hända att
läsaren kommer att anse att någon eller några personer är feltolkade. Det
är möjligt att så är fallet. Intervjuerna finns redovisade i kapitlen fem
till sju.



INSTITUTIONELLA LEDNINGSFASEN/186

befunnits ge en ledningsideologi vilken inte är funktionell. Detta har

angivits genom att skriva in ordet "konflikt" i dessa fält.

Uppdragslogik/kapitalideal, marknadslogik/kapitalideal och

produktionslogik/specialistideal har inte kunnat karaktäriseras som

funktionella ideologier för tillväxtföretagen. Ett kalkylerande enga

gemang blir följden av att kapitalidealen är konfliktalstrande när de

inte överenstämmer med en situationsanpassad affärslogik4.

Det visar sig att fem av åtta bolag i den institutionella ledningsfa

sen har en form av marknadslogik i sitt affärstänkande.

Marknadssatsningar är nödvändigt när företaget nått en tillväxtfas då

produkterna och produktionen fått en utformning som företagsledningen

anser konkurrenskraftig. Produktutvecklingen utformas då utifrån kun

dernas krav.

Tabell 7:1 Affärslogik och relationspåverkande ledningsideal hos ent

reprenörerna i den institutionella ledningsfasen

relationspåverkande ledningsideal

affärslogik kapitalideal kontraktsideal specialistideal

produktionslogik "Produktivitetsjagare" "Familjeföretag" "Konflikt"
Romeo, T Lima, Vd Lima, G l, G 2

X-ray, ekonomichef Romeo, koncernchef

uppdragslogik "Konflikt" "Produktutvecklare" "Produktspecialist"
Romeo, Vd

India, S

marknadslogik "Kontlikt"
"Nischutvecklare" "Nischspecialist"

Alpha, S Echo, Vd Alpha, Vd

X-ray, Vd, S
Yankie, Vd Sierra, G, S

4 Jfr den turbulenta ledningsfasen i kapitel sex.
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Produktions-kapitalideal

Produktionslogiken innebär att tyngdpunkten i företagsledningens an

strängningar är att åstadkomma kostnadsbesparingar och effektivi

seringar i produktionen. Kapitilideal innebär önskan om kortsiktig

avkastning på det investerade realkapitalet. På grund av de stora in

vesteringar som finns i maskiner och anläggningar kräver ägarna en

omedelbar avkastning på realkapitalet. Produktutvecklingen inskränker

sig till förbättringar av existerande produkter. Direktstyrning och

kontrollstyrning av anställda överväger. Jag benämner dessa bolag

"produktivitetsjagare".

"Marknaden är stabil, även tillväxten, men inte hur snabb som helst.
Vi måste vara på flera segment, så att konjunktursvängningar på ett
segment kan tas igen på ett annat.

Det tar ca ett till ett och etthalvt år att få fram en produkt. Vi
har skapat en kontinuitet i vår utvecklingsplan som skall sträcka
sig tre år framåt. Den har vi arbetat med under fem månader, med
specifikationer av produkter, när de skall vara framme etc. Resultat
och nyckel tal , täckningsgrad, orderingång, fakturering, utnyttjan
degrad på montör. Arbetsledarnas effektivitet varierar. Arbetsledar
utbildning kanske blir nödvändig. Vi har 100 montörer och 100 servi
cetekniker. Det är en massa timmar och varje timme är dyrbar. Det är
på regionerna. Effektivitetsideal har vi även på marknad där vi vill
titta på segment och produktområden. Vi skapar då statistik som inte
finns före 1983 då säljsidan kom in i teknikbolaget. Vi är inne i en
rationaliseringsperiod då organisationen får sin slutliga utform
ning. Material i arbete i produktionen ser vi på utnyttjandegrad och
lageromsättningar sedan länge för att öka produktiviteten. Garanti
kostnader i produktion. Produklivcyklar har vi börjat lägga in på
dator nu.

Kostnaderna och resultat på produktområden räknas också fram. Sedan
har vi kvalitetsprojekt över hela företaget med medarbetaråtaganden
samt övergripande projektåtaganden också. Det har varit mer lösa
boliner tidigare. Resultatlön i produktionen som slog igenom 1986.
Effektivitet är också att man måste ha visioner och se framåt.

Mina medarbetare som har fått ett problem äger detta tills han har
löst det. Man måste också ha trivsel på arbetsplatsen för livskvali
tet. Det skapar vi bl a genom disciplin. Man skall veta vissa regler
som skall gälla på arbetsplatsen. Chefsskapet är å andra sidan inte
så uttalat. Vi arbetar mycket i grupp. Det är inte allvar jämt, utan
vi skrattar också, alla får uttala sig." (Romeo, T)
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Uppdrags-kapitalideal

Uppdragslogiken innebär att produkterna utvecklas i nära samarbete

mellan företag och kund. Verksamheten organiseras i projektgrupper,

vilka senare - om uppdragen utvecklas till färdiga produkter - omvand

las till affärsområden. Varje projektgrupp består av experter från

företaget och kunder som tillhandahåller kravspecifikationer. Kapita

lideal innebär krav på kortsiktig avkastning på investerat kapital.

Produktutveckling är en verksamhet som tar tid i anspråk och den reel

la avkastningen är då negativ. Produktutveckling i samarbete med

kunder och kortsiktig avkastning på kapital är en kombination affärs

logik-, relationspåverkande ledningsideal som är i konflikt därför att

de förutsätter två olika tidsperspektiv för att förverkligas.

"Exporten är av vital betydelse för Romeo. Den är starkt växande.
Exporten sker till distributörer. På detta sätt får vi dock bara en
liten marknadsandel på varje marknad. Man måste äga distributören
för att få en stor marknadsandel.

Romeo har alltid haft lönsamhetsproblem i teknikverksamheten, efter
som en enhetlig styrning av denna saknats. Det är något vi rättat
till under det senaste året. Filosofin idag är att produkter som är
lönsamma att leverera är de som levereras och de som tas upp under
söks sedan med avseende på om synergier föreligger med service
verksamheten. Tidigare tittade man först på eventuella synergier och
lönsamheten kom i andra hand, med påföljd att stora lönsamhets
svängningar uppstod. Snabbaste vägen till framgång är sa.marbete med
bra grejor från Romeo. Förut har man viljat monopolisera på affärer
och därigenom kontrollera varandra. Ett par personer behövs som ser
till att den här typen av affärer kommer till stånd." (Romeo, VD).

Marknads-kapitalideal

Marknadslogik innebär satsningar på en väl utbyggd marknadsorganisa

tion. Denna samarbetar intimt med en utvecklingsavdelning för

framtagande av nya produkter till den kundkategori företaget vänder

sig. Marknadslogik innebär därför att söka dominans på en väl avgrän

sad marknadsnisch. Vanligen följer en decentraliserad organisation den

starka kundfokuseringen. Kapitalideal innebär starka krav på kortsik

tig avkastning på investerat kapital från ägarna till företaget.

Marknadslogiken och de kalkylerande kapitalidealen kan vara i konflikt

då marknadsinvesteringar i vissa fall kräver långsiktighet och tålamod

innan investeringen ger avkastning.
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"Alpha har haft en expansionsfilosofi vilket har inneburit att man
frågat marknaden vad den behöver för att sedan utveckla, tillverka
och sälja denna produkt. Högteknologiska produkter skall tillverkas
för att ge pengar tillbaka. Lönsamhetsmål som avkastning på totalt
kapital. Segmentering av produktprogram görs nu eftersom bolaget ger
vinst.

Vi har expansiva marknader. Hård konkurrens och uthållighet krävs på
grund av stor osäkerhet vid marknadsintroduktioner. Många kunder
finns på olika nivåer. Beslutsfattarna är många. Vem som är starkast
informatör är ofta svårt att urskilja.

Att göra de intelligenta inbrytningarna på marknaderna tar lång tid.
Satsningen är tillrådlig med kvalitet och systematisk uppbyggnad av
marknaden där vi avser att verka. Det är problem med att tjäna till
räckligt med pengar. Stora resurser måste investeras i
tillväxtsarbetet och marknadsinvesteringar." (Alpha, S)

Produktions-kontraktsideal

Produktionslogiken betonar effektivitet i produktionen, kostnadsjakt,

produktivitet, produktförbättringar, kontroll och direktstyrning. Kon

traktsideal betonar intressebalans, företagets överlevnad och

tillväxt. Denna syn på ett företag återfinns i de mer utpräglade fa

miljeföretagen, varför jag benämner dem sammanfattande som "familje

företag".

"Företaget är inte helt effektivt, eftersom produktiviteten varierar
för mycket. Det är önskvärt att lageromsättningen fås ner till 20.
Den är idag 10. Önskvärt är även att uppnå nollfelsproduktion. I dag
har vi 10 procent returer från kunderna. Effektivitetsidealet vilket
för närvarande ej uppnås är 22 procent på arbetande kapital. Dagens
siffra är 7 till 8 procent. Det är nödvändigt att öka avkastningen
för att nytt investeringskapital skall kunna dras till bolaget. Eko
nomistyrningen är enormt viktig. Försäljning och utveckling får de
största resurserna.

12 procent av omsättningen satsas på utbildning och forskning. Det
är rimligt att de anställda är med som delägare i företaget, varför
en emission tidigare avsåg utställande av konvertibla skuldebrev
till de anställda. Det visade sig dock att intresset från de an
ställda var så litet att en sådan emission inte kunde genomföras.

Vi kör med mycket lösa tyglar. Dessa kommer sannolikt att få lösas
upp för att öka den kortsiktiga effektiviteten. Företaget är dock
starkt beroende av enskilda människor, vilket vi betonar i personal
politiken. Det är också inskrivet i företagets officiella policy att
människan är viktig." (Lima, VD)
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Uppdrags-kontraktsideal

Uppdragslogiken betonar samarbetet med kunder för utveckling av nya

produkter eller förbättring av gamla, ofta i en projektorganisation.

Kontraktsidealen betonar intressebalans, företagets överlevnad och

tillväxt. Jag benämner bolag där dessa ideal dominerar "produkt

utvecklare". Jag har dock inte funnit några uppdragskontraktsideal

bland entreprenörerna i den institutionella ledningsfasen.

Marknads-kontraktsideal

Marknadslogiken betonar marknadsorganisation och speciella kundkatego

rier. Produktutveckling sker genom samarbete mellan marknads

organisation och utvecklingsavdelning. Kontraktsidealen betonar över

levnad och tillväxt. Jag benämner bolag där dessa ideal dominerar

"nischutvecklare".

"Jag anser det inte vara så eftersträvansvärt att vara VD. Vi är mer
entreprenörer och sedan måste det finnas andra som tar vid och som
gör på något annat sätt i ledningen av ett storföretag. Jag kan fin
nas kvar i företaget utan att vara VD. Strategiska beslut har varit
att skaffa nya ägare för att få företagsledningskompetens och kon
taktnät.

Ett effektivitetsideal är att göra kunden nöjd. Vi har även ekono
miska mål i vinst som vi skall uppnå uppdelat på mindre enheter. Vi
har ett fast pris och leveranstid till kunden. Vi ska vara lite dyra
och ha hög kvalitet." (Yankie, VD)

Produktions-specialistideal

Produktionslogiken framhåller produktions teknologin som viktigast i

ledningsarbetet. Kontroll av produktionsprocessen är väsentlig. Den

kan ske med självstyrande grupper som i fallet Lima. Specialistidealen

betonar de anställdas ledningskompetens och expertkunskap. Ledningsi

deal i form av produktionseffektivitet samtidigt med kunskaps- och

kompetensutveckling kan leda till konflikt då kontroll och direktstyr

ning inte är lämpliga ledningsideal där kompetens, kunskapsutveckling

och specialisering skall tillämpas.
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"Vidare har vi sedan ett halvt år tillbaka ett kvalitetsprojekt, där
specifika kvalitetsmål har satts. Kvalitet innebär att hela kedjan
måste ha samma precisionskrav från tillverkning till leveransservi
ce. Idealen förändras allteftersom konkurrensen skärps. Tidigare var
man glad att kretskorten fungerade. Idag ställs ständigt nya mål
upp. Kompetensen bland de anställda är sådan att äldre ingenjörer
ibland har svårt att hänga med i elektronikutvecklingen. Kompetensen
hos de anställda ger inflytande. Helst också så att de vid något
tidigare tillfälle visat vad de går för. I företagsledande positio
ner är annan än teknisk kompetens viktig. Kvalitet i hela kedjan är
viktigt. En skriven policy finns för företaget. Förutsättningen för
effektivitet i hela kedjan är en fungerande kommunikation. Svårighe
terna idag är att få de olika människorna från olika bolag att
arbeta ihop på fältet och det gäller att få dem att prata med var
andra när något går snett." (Romeo, koncernchef)

"Mekaniksidan har förändrats genom att kraven på preCISIon ökat.
Självförsörjning nödvändig. Tidigare har dessa delar tillverkats av
en underleverantör. En investering om ca två Mkr har gjorts för
tillverkningen. Inget ekonomiskt skäl finns för detta, utan kvali
tetsskäl. Effektivitetsanalysen ger dock att investeringen är betald
inom två år. G 1 har arbetat hårt för att få igenom denna investe
ring i automation.

Företaget går över från innovabilitet till en produktproduktion,
vilket kan ge problem om en konkurrent dyker upp. Den långsiktiga
överlevnaden beror aven enda produkt vilket är riskfyllt. Man står
på ett ben med en produkt." (Lima, G 1)

Uppdrags-specialistideal

Uppdragslogik innebär projektorganisation för interaktivt arbete med

att ta fram nya produkter tillsammans med kunder. Specialistideal in

nebär en betoning av de anställdas kunskapsutveckling och kompetens. I

kontakterna med kunder skapas en atmosfär av gemensam problemlösning

för att utveckla produkter som löser kundens problem. Nödvändigheten

av att ha teknisk expertkunskap betonas därför. Jag benämner dessa

bolag "produktspecialister".

"Jag kräver alltid att bolag skall vara lönsamma från början helst.
Jag kan inte sluta uppfinna. Jag är en starter. Det är därför jag
inte är varken VD eller koncernchef i det här bolaget. Jag är sty
relseordförande. Jag håller på att försöka lämna den operativa
rollen, även om det är svårt. Jag borde inte sitta här. När vi gick
in på börsen så sade jag att jag inte passar att vara chef för ett
börsbolag. Det är alldeles för mycket administration, för mycket att
ställa om, för mycket bekymmer. Det intresserar mig inte. Jag vill
leva nära kunderna, titta på tekniken, utveckling, framtid och den
visionära biten. Så jag lämnade VD-skapet och började som arbetande
styrelseordförande. Som ägare har jag makten över företaget. Den
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enda makten man har i bolaget, det är röstetalet. Den som har röste
talet han bestämmer.

En av framgångarna här är att vi har utvecklat produkter ihop med
slutkunden. Vi har gått till kunden och sagt. Här är en bra ide, hur
vill ni ha det och hur skall vi få verklighet runt den här iden. Hur
skall vi få den lönsam. Det är den viktigaste frågan. Hur ska pro
dukten bli lönsam för er? Hur vill ni kunna tjäna pengar på den här
produkten?" (India, G, S)

Marknads-specialistideal

Marknadslogiken kräver marknadskännedom för att produktutvecklingen

skall kunna bedrivas i enlighet med kundernas krav. Företagets distri

butionssystem är viktigt. Specialistidealen betonar de anställdas

kunskapsutveckling. Jag benämner bolagen "nischspecialister".

"Tekniskt samarbete fanns mellan 1981 och 1983. Långa kontrakt för
pe-datorer. En känd datortillverkare skapar förtroende för våra pro
dukter. Marknadsorganisationen kunde inte klara försäljningen aven
sådan produkt. Kunderna kunde inte samordna olika slags produkter,
som det uppfattades av folket från marknadsorganisationen. Datorn
var den gemensamma nämnaren. Olika personer inom företagen arbetar
med olika funktioner. Marknadsföringen kan därför inte samordnas.

Marknaden är växande. Efterfrågan på denna typ av system ökar 10
till 15 procent per år. En omstrukturering inom moderbolaget sker
genom att Alphas system växer och enklare produkters försäljning
minskar.. 500 system har kanske levererats till 300 olika kunder.

En strukturomvandling pågår i Alpha. Alltfler produkter som finns
inom affärsområdet blir en del av systemet i entreprenaden. En viss
'strid' om vart produkterna hör uppstår mellan de olika bolagen.
Internfinansieringen blir problematisk.

Koncernen gjorde goda vinster på 70-talet. Bolaget var expansivt och
letade efter kompletta produktsystem. Först köptes ett system. Detta
var ej den mest moderna tekniken (ej datorer). 1977 års investering
var en diversifiering. Man köpte för att bredda sitt sortiment och
för att sälja på industrin. Detta lyckades inte. 1981 slogs de olika
verksamheterna ihop. Det nuvarande bolaget bildades.

Man har inte så långa projekt i tillväxten av nya produkter. Ett par
tre månader, upp till ett år går till dess att produktionsunderlag
föreligger. Nya modeller tar ett år ungefär. Mycket av tillväxtsar
betet är vidaretillväxt av existerande modeller. Ett generations
skifte tog från 1983 till 1984 för att systemet skulle bli marknads
föringsfärdigt. 10 till 12 personer var i arbete på detta projekt.
Kalenrlertiden blir allt viktigare för en snabbare marknadsintroduk
tion." (Alpha, VD)
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7.2.2 Situationsanpassad övervakning

Inledning

Utgångspunkten för agent-teorierna som refererats i kapitel två är att

direktövervakning är nödvändig för att åstadkomma effektivitet. Agent

teorin förutsätter aktörer med fullständig kunskap om orsak-verkan

förhållanden, vilket sällan är för handen.

Med agent teoretiska förutsättningar som utgångspunkt skapas belönings

system som ger kalkylerande relationer. I den institutionella

ledningsfasen uppnås i stället, med särpräglad ledningkompetens som

grund, situationsanpassad övervakning med sociala kontrakt och an

ställningskontrakt. Stabila och kunskapsutvecklande relationer

understöds därvid och äkta engagemang uppnås.

Affärs- och anställningskontrakten

Företaget, sett som ett kontraktnäste sluter två typer av kontrakt för

att säkra resurser till rörelsen. Dessa är affärskontrakt och anställ

ningskontrakt. Affärskontrakt sluts mellan företaget som juridisk

person och kunder, leverantörer, långivare, övriga finansiärer, m fl

externa intressenter, dvs externa relationer.

Anställningskontrakt är en typ av kontrakt som reglerar förhållandet

mellan arbetsgivare och anställd. För att ett företag skall fungera

effektivt när ägarna inte är tillräckligt många för att fylla hela

ledningsteamet, måste en ledningsstruktur skapas med hjälp av anställ

ningskontrakt av olika slag.
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Tabell 7:2 En jämförelse mellan affärs- och anställningskontrakt

AffärskoDtrakt,

gäller förhållandet mellan
två parter och är tidsmässigt
reglerat

ligger fast när det undertecknats

skapar ett psykologiskt beroende
mellan parterna i avtalet

kan leda till nya avtal och
ekonomisk vinst för de berörda
företagen

förutsätter uppfyllande av väl
specificerade överenskommelser utan
kontroll från någondera av parterna.

Anställningskontrakt,

gäller förhållandet mellan
två parter (huvudman och
agent), och är tidsmässigt
ej reglerat

kan göras till föremål (görs
vanligen) för nya
förhandlingar

skapar ett psykologiskt
beroende mellan huvudman
och anställd

förutsätter samverkan under
en längre tid och leder till
ekonomisk vinst för både
huvudman och agent

huvudmannen avgör vilken
slags övervakning som skall
förekomma, och vilken hand
lingsfrihet agenten skall
ha.

Anställningskontrakt, till skillnad från affärskontrakt, avser interna

relationer och sluts mellan företagsledningen, övriga anställda och

företaget, där företagets ägare kan betraktas som huvudmän.

Institutionaliseringsprocessens utfall beror av både externa och in

terna relationer. De interna relationerna bygger på anställnings

kontrakt och sociala kontrakt och de externa relationerna bygger på

affärskontrakt och informella nätverk mellan människor i olika organi

sationer. De bägge slagen av relationer kan beskrivas som

interagerande processer.

De externa relationerna avser företagens utbytesrelationer vilka bil

dar nätverk av leverantörer, kunder och finansiärer. Ett företags

förmåga till anpassning mellan de inre egenskaperna och de yttre rela

tionerna ur det köpande företagets synvinkel kan uttryckas i två

dimensioner, nämligen den generella förmågan och anpassningsförmåga.
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Med den generella förmågan avses t ex bättre produktegenskaper, bättre

service, snabbare leveranser, bättre pris etc. Dessa egenskaper ger

uttryck för företagets prestationsförmåga. Med anpassningsförmåga av

ses förmåga att anpassa en produkt till kundens specifika behov.

(Håkansson, H., Snehota, I., 1976) 5.

Skillnaden mellan affärskontrakt och anställningskontrakt ligger i

graden av specificering och graden av övervakning. I det specificerade

kontraktet lämnas ingen handlingsfrihet åt inblandade aktörer, utan

parterna försöker specificera alla tänkbara situationer som kan komma

att påverka utfallet av kontraktet i framtiden och reglera dessa situ

ationer så att alla parter är nöjda. I öppna kontrakt lämnas i stället

stor frihet för parterna att agera inom fastställda ramar. Ett väl

specificerat affärskontrakt förutsätter uppfyllelse av de stipulerade

kraven från bägge parter. Ömsesidig övervakning skall inte vara nöd

vändig.

Ett anställningskontrakt, vilket inte specificerats väl förutsätter

endera av två saker. Antingen direkt övervakning att agenten handlar i

överensstämmelse med huvudmannens intressen, eller en situation där

huvudmannens och agentens intressen konvergerar beträffande ledningen

av företaget. I det sistnämnda fallet är kraven på huvudmannen endast

att övervaka att ambitionsnivån är tillräcklig för att tillfredställa

alla intressenter och att överensstämmelse i ideal inte förändras med

tiden. Agentteorins lösning på problemet med att erhålla engagemang

samtidigt med övervakning och kalkylerande relationer är olika belö

ningar, i första hand ekonomiska incitament (Balman, 1982).

Belöningar och ekonomiska incitament är i ett kort perspektiv effekti

va ledningsinstrument. De bygger på antagandet om att agenten i första

hand är opportunist och sätter sina egna intressen i första hand. Hu

vudmannen måste därför övervaka att dessa intressen samverkar med hans

5 Den av svenska forskare utvecklade nätverksansatsen sammanfattas i
Hammarkvist, Håkansson och Mattsson; Hägg och Johanson, red (1982).



INSTITUTIONELLA LEDNINGSFASEN/196

egna och tillse att belöningssystem och ekonomiska incitament är rela

terade till företagets tillväxt och räntabilitet på investerat

kapital. Övervakning och administrativa system innebär dock ökad byrå

kratisering, vilket i sin tur innebär ökade administrativa kostnader.

Anställningskontrakt är väsentliga i ett växande informationsteknolo

gibolag. Givet osäkerhet (kap 2.2), situationsbestämd rationalitet

(kap 2.1) och opportunism (kap 2.4) hos beslutsfattare är det inte

möjligt att specificera anställningskontrakt som förutser alla eventu

aliteter. Ett hierarkiskt beslutsfattande i den här typen av företag

lyckas därför att företaget använder sig av icke specificerade an

ställningskontrakt.

I hierarkin kan beslutsfattare bemästra osäkerhet genom att besluten

tvingas fram från någon överordnad i hierarkin med hänsyn tagen till

den tidsmarginal som är lämplig med hänsyn till förändringar i situa

tionsfaktorer som aktörer i företaget endast till en del kan påverka.

Med hjälp av hierarkin bemästras dessutom opportunism och gratisåkande

hos anställda genom effektiv övervakning i chefsstrukturen. Hierarkin

kan dessutom skapa förtroende i den egna strukturen genom att den kan

vara förlåtande på ett annat sätt än marknaden (Williamson, 1975,

1985).

Situationen i informationsteknologibolagen

Anställningskontrakten i medelstora informationsteknologibolag kan

inte specificeras för alla tänkbara situationer vilket innebär att

sociala kontrakt, d v s ej formellt kontrakterade, underförstådda av

tal mellan ett företag och en anställd, fungerar som komplement till

anställningskontraktet6 . De sociala kontrakten är viktiga dels

6 Denna syn går tillbaka till Kant (op cit) vilken utvecklade en etik som
från Rosseau hämtade tanken på människans värdighet såsom härstammande från
henne själv som varande något personligt. Människan sågs som ett mål, inte
som ett medel. En etisk handling är inte beroende av yttre fakta, utan
beror aven inre vilja. Ingenting utom den goda viljan är gott i sig själv.
Idealen härrör från erfarenhet och mänskliga behov. Kant försökte länka två

(Fotnoter fortsätter på nästa sida)
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därför att företagen verkar i en extremt föränderlig och heterogen

miljö, där det är omöjligt att specificera exakt vad som skall utföras

i framtiden, dels därför att de uttrycker engagemang för uppgifter i

ett företag. Samtidigt är sociala kontrakt sårbara eftersom det inte

finns något kontrakt att falla tillbaka på eller någon lagstiftning

att åberopa om endera företaget eller den anställde inte skulle full

göra vad som förväntas av motparten.

I stället för att lita på att samordning uppnås genom väl specificera

de anställningskontrakt blir en flexibel ledningsideologi och

särpräglad ledningskompetens nödvändig. En ledningsideologi åstadkom

mer engagemang och minskar behoven av övervakning. Ideologin fungerar

med en stärkande funktion för att upprätthålla sociala kontrakt i en

organisation. När tonvikten läggs vid det sociala kontraktet mellan

arbetsgivare och anställd blir övervakning i hög grad en fråga om att

tillse att ledningsideologin är anpassad till den specifika situation

företaget befinner sig i. Övervakningen får karaktär av indirekt kon

troll med symboliska ledningsinstrument i första hand i stället för

ekonomiska.

Tabell 7:3 En jämförelse mellan institutionaliseringsteori och
agent teori

Lednings
instrument

Sätt att
uppnå
samordning

Relations
innehåll

Institutionaliseringsteori

symboliska;

flexibel ledningsideologi,
situationsanpassad övervakning,
särpräglad ledningskompetens,
äkta engagemang;

stabiliserande och
kunskapsutvecklande relationer.

Agent-teori

ekonomiska;

specificerade kontrakt,
övervakning, belöningar,
kalkylerande engagemang

kalkylerande relationer

(Fortsättning på fotnoter från föregående sida)

stora traditioner, den rationalistiska och den empiriska. Det centrala
problemet för mänskligheten ansågs vara att uppnå ett universellt system av
lagar för det civila samhället, grundat på relationer mellan människor i
vilka varje människa är ett mål i sig själv, och inte på relationen
övervakare - kontrollerad eller maktutövande med tvångsmässiga medel. Som
en fri agent deltar människor i den konstitution som baseras på de lagar
hon själv skapat. Sjuttonhundratalets kontraktstänkare, speciellt Rosseau,
reflekterades i Kants uppfattning att samhället baseras på sociala
kontrakt.
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Echo, Alpha, Sierra och Romeo

Echos VD lägger tonvikten vid att upprätthålla en intern övervakning

som bygger på alla anställdas medverkan så att laganda skapas. Mellan

chefer, delegering och projektgrupper är instrumenten för att

åstadkomma detta. I koncerndotterbolagen betonas i stället inte

grationen av moderbolag och dotterbolag till en gemensam slagkraftig

enhet. Viss skillnad finns mellan Alpha och Romeo å ena sidan och Si

erra å andra sidan. Alpha och Romeo kan ses som exempel på integrerade

koncerndotterbolag, medan Sierra är ett exempel på ett ointegrerat

koncerndotterbolag. I Alpha och Romeo betonas starkt helheten, samt

behovet av prognoser, kontroller och uppföljning i redovisningen. I

Sierra betonas styrelsens och styrelseordförandens roll som övervaka

re, samt ägarkompetensen som en styrka för dotterbolaget och koncernen

som helhet.

"Tidigare satt vi som nu är ägare som avdelningschefer och var
mycket engagerade i verksamheten. Ett mellanskikt med chefer in
rättades vilka tilldelats ansvar för sina respektive områden.
Funktionsansvar finns som tidigare hos de nuvarande ägarna vilka
handhar ekonomi, försäljning och produktion, förutom VD-skapet.
Det löpande ansvaret finns dock på lägre nivå. Bara de viktigaste
besluten tas av respektive chefer.

För att förbättra samordningen har vi olika slags grupper som sam
las och diskuterar igenom olika saker. Planeringsgrupper,
avdelningsgrupper och tillväxtsgrupper m fl. De olika grupperna
samlas kanske en gång per månad, ibland oftare. De fyra delägarna
träffas varje måndag i ledningsmöten. Avdelningarna möts också då
kort för att diskutera ev. problem". (Echo, VD)

"Styrelseordföranden ser på helheten, mer än de olika delarna i
Alpha. Det är ju helheten som är det intressanta, inte hur de oli
ka bolagen i hela tårtan fungerar enskilt. Vi är dock endast en
liten del av den verksamhet som hanterar vår produkt. Vi arbetar
ju numera endast med tillväxt och marknadsföring" (Alpha, VD).

"Kvartalsbokslut, marknaden och tillväxtsavdelningen gås igenom
vid styrelsemötena. Kraven på redovisning har ökat hela tiden.
Styrelsen har tvingats bli aktiv. Moderbolaget genom styrelse
ordföranden har arbetat mycket aktivt och är fortfarande aktiva
eftersom det är hög risk, stora möjligheter i denna bransch. Mo
derbolagets ägarroll är normalt att endast ägna oss åt stora
linj er" (Sierra, S).

"Ägarna ställer upp med pengar om det behövs. Ägarna ställer upp
med företagsledningskompetens tillsammans med ledningen. Deltar i
viktiga beslut i styrelsearbetet framför allt" (Sierra, G).
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"Att lönsamheten under de följande åren inte kom så snabbt berodde
på att prognos, kontroll och uppföljningsverksamheten samt kunskap
om vad som skapat de dåliga resultaten saknats. I stället har man
bytt VD med påföljd att det gått bra ett par år" (Romeo, VD).

"Tendenserna att endast se till den egna verksamheten i den de
centraliserade organisationen är något som vi måste arbeta med så
att de anställda förstår att hela företaget måste arbeta effek
tivt. Det är min uppgift att tillse att Romeo fungerar som en
helhet. Romeo ses som en helhet. Koncernen marknadsförs som en
helhet. Olika administrativa system finns i teknikbolaget och öv
riga bolag. Vi strävar efter att få samma system även i
teknikbolaget" (Romeo, koncernchef).

7.2.3 Särpräglad ledningskompetens

Begreppets innebörd

I den institutionella fasen är det kvaliten i företagets ledningsideo

logi och särpräglade ledningskompetens som avgör effektiviteten i den

indirekta ledningen och därmed hur övervakning skall utövas. Genom att

analysera omvärlden skapar entreprenörer kunskap, vilken kommuniceras

i ledningsteamet och ligger till grund för flexibilitet i tillämp

ningen av ledningsideologier. Genom att betona ledningsideologier vil

ka ger stabiliserande och kunskapsutvecklande relationer, dvs

kontrakts- och specialistideal, kan en institutionell ledningsfas be

varas. För detta fordras också att ledningen lyckas identifiera

företagets särpräglade kompetens.

Ledningsidealen delas eller accepteras av entreprenörerna i lednings

teamet. Den särpräglade ledningskompetensen ger tillsammans med

flexibla uttalade ledningsideal möjlighet till ledning i en gemensamt
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utstakad rikthing. De delade ledningsidealen ger affärslogik och rela

tioner en strategisk inriktning och samordnar handlandet. En

särpräglad ledningskompetens innebär både en styrka och en begränsning

för ett företag. Styrkan kommer från ett självförtroende hos entrepre

nörer som vet vilken situation bolaget befinner sig i och har förmåga

att analysera vilka ledningsideal som är lämpliga. Det är viktigt att

öppen kommunikation möjliggörs så att strategiförändringar kan genom

föras när det påkallas av förändringar i bolagets inre eller yttre

miljö.

Det är sålunda inte endast viktigt med särpräglad ledningskompetens

och ledningsideologi. Det är också viktigt att denna innefattar en

öppen och delad syn på den egna verksamheten. Särpräglad ledningskom

petens förklaras kvalitativt av entreprenörernas kunskaper, tidigare

erfarenheter, nuvarande interna och externa relationer och visioner om

framtiden7 .

Inhämtad
kunskap och
erfarenhet

Tidigare händelser

Entreprenörers
särpräglade
ledningskompetens

Nuvarande händelser

Entreprenörers
visioner om
framtiden

Framtida händelser

Figur 7:3 Särpräglad ledningskompetens hos entreprenörer

Som resultat har jag funnit att ett företags särpräglade ledningskom

petens på en aggregerad nivå kan brytas ned i:

- ledningskompetens som kommer av entreprenörernas erfarenhet

7 Se kapitel två om kvalitativ fusionering.
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- ledningskompetens som härrör från entreprenörernas kunskapsnivå,
t ex tekniskt och ekonomiskt kunnande

- ledningskompetens som uppnås genom entreprenörernas relationer
med övriga entreprenörer i lednings teamet och med externa aktörer
i samhällsorganisationer, leverantörs- och kundföretag

- strategisk ledningskompetens, dvs ledningskompetens som har att
göra med entreprenörernas visioner om företagets roll i framtiden.

Företagsledningsägda bolag

Echo (208)

Echo (52 Mkr, 92 anställda) har en stabil efterfrågan. Bolaget växer

med 20 procent per år. Honnörsordet för utvecklingen framdeles är ba

lanserad tillväxt. Företaget bildades efter att ha varit en division i

ett storföretag. Echo kännetecknas av tung teknik och en stabil mark

nad. Företagets turbulenta stadium synes ha inträffat under den

tidigare ägaren. Nya ägarförändringar är dock sannolika inom en snar

framtid. Bolaget är på väg in i en institutionell ledningsfas. Echos

VD har intervjuats.

Echo har inom sitt produktområde satsat på säkerhet för den som hante

rar bolagets produkter. Produktkvalitet har därför blivit viktigt.

Vidare har man begränsat produktsortimentet till de produkter där man

kan konkurrera framgångsrikt. Dessa satsningar kombinerat med en ef

fektiv produktion har givit framgång. Echos VD uppvisar marknads

kontraktsideal. Echos ägare och VD anser den balanserade tillväxten

vara väsentlig, liksom att de fyra ägarna är överens om de olika be

slut som fattas i företagsledningen (Jfr kap 5.3 om Echo).

Särpräglad ledningskompetens:

"Efter övertagandet från tidigare ägaren så bantades produktprog
rammet ner så att endast några få nischer på marknaden vilka
tidigare visat sig ge ett bra täckningsbidrag valdes ut. Målsätt
ningen var att inte täcka hela produktområdet, utan endast jobba
på nischerna. Bolaget bantades ner till 55 man.

De anställdas kompetens skall dessutom tas tillvara. Vi har under
sökt vad olika människor är bra på och vilken utbildning som
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behövs för att personen skall bli bättre. Sedan har människor pla
cerats efter dessa kriterier på de olika avdelningarna. Detta har
slagit väl ut. Tidigare fanns många fel på denna punkt.

Kompetensen har inte ändrats nämnvärt under företagets livstid.
För närvarande sökes dock tre civilingenjörer till konst
ruktionsavdelningen och till försäljning." (Echo, VD)

Kompetens som rör framtiden:

"Strategiska beslut var omkring 1980 vilka produkter som skulle
tillverkas. Vi gick på dem som hade bra lönsamhet och som vi trod
de på. Ett annat strategiskt beslut var företagets imagebyggande.
Ett tredje var att licenstillverka vissa produkter. Nu finns ett
strategiskt beslut om att utveckla en ny produkt om två år och
ytterligare en produkt om fyra år" (Echo, VD).

Koncerndotterbolag

I den institutionella ledningsfasen finns fyra koncerndotterbolag.

Situationen är, vid jämförelse med övriga ägarformer, annorlunda för

dessa företag. Koncerndotterbolag utmärks av att de antingen inte

grerats i moderbolagets verksamhet (Alpha, India, Romeo) och därför

egentligen kan sägas vara en institutionell del aven annan verksamhet

eller är relativt fristående med en egen produkt och marknadsföring

(Sierra). Inte heller Sierra har dock en egen institutionell ledning~

utan ingår i moderbolagets ledningsorganisation. Eftersom dotterbola

gen är delar aven institutionell helhet som konstitueras av koncernen

är ledningsprocessen i koncerndotterbolag samordnad med moderbolagets.

Företrädare för både moderbolag och dotterbolag har intervjuats. Dot

terbolagen är Alpha, India, Sierra och Romeo.

Alpha (325)

Alpha (41,5 Mkr, 75 anställda) arbetar med systemteknisk datorteknik

på en växande marknad. Företagets ursprung är ett grundarägt bolag med

en nyutvecklad produkt. Företaget köptes sedermera av koncernmodern

för den tekniska kompetens som fanns i företaget. Hård konkurrens och

krav på uthållighet kännetecknar marknadssituationen i dag. En allt
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snabbare produktutveckling för marknadsintroduktioner upplevs som vä

sentligt, varför ett intimt samarbete mellan marknadsavdelningen och

utvecklingsavdelningen tillämpas för att ta fram nya produkter.

Alpha har nyligen rationaliserats och integrerats med moderbolaget så

att enheten numera egentligen endast är en försäljnings- och produk

tutvecklingsenhet. Tillverkningen görs av ett annat bolag inom

koncernen. Företaget har under flera års tid byggt upp kompetens inom

sitt speciella område, och är nu i stånd till att expandera i flera

världsdelar. Alpha utgör en effektiv enhet för vidare tillväxt till

sammans med moderbolaget. Alpha karaktäriseras i första hand av den

starka fokuseringen på marknaden, samtidigt som Alpha satsar stora

resurser på produktutveckling. Samspelet mellan kundernas krav och

produktutvecklingen betonas, liksom nödvändigheten av att nya produk

ter snabbt tas fram. Bolaget har lämnat en turbulent ledningsfas med

stora underskott och företagsledningen betonar nu lönsamhet. Styrelse

ordföranden har marknads-kapitalideal, VD marknads-specialistideal

(Jfr kap 5.4.2 om Alpha).

Särpräglad ledningskompetens:

"Alphas nya organisation innebär att bolaget är en organisation
för utveckling av kompetens för entreprenadverksamhet, dels avse
ende produkten, dels avseende marknadsföringen av produkten, dvs
entreprenaden.

Det speciella produktkunnandet var en del av moderbolaget före
1981 och kom sedan tillbaka till Alpha i och med sammanslagningen.
Vi blir alltmer engagerade i det konsoliderade resultatet av af
färsområdet inom detta område.

Man trodde dock så hårt på produkten som en framtidssatsning. En
affär med dessa produkter kunde innebära en order på ett system
för 10 Mkr." (Alpha, VD)

"Utvecklingsprogram har lagts, vilket givit ett lyft. Vi har nu en
expansiv inriktning. Vi har produktionsenhet på en ort och på en
annan ort, 60 mil bort finns utvecklingsenhet, administrations
kunnande och marknadsavdelning. Tekniska innebörder av vad som
säljs krävs. Affärsinriktad ekonomi krävs också. Den kommersiella
aspekten finns alltid" (Alpha, S).

Kompetens som rör relationer:

"Det är förhållandevis välkänt var och vilka kunderna är. Verksam
heten bygger på att skapa förtroende. Tilltron till Alphas
kompetens och förmåga att kunna leverera system i rätt tid och
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kvalitet inom området är stor. Man skapar kunder som återkommer.
Detta är Alphas styrka, vilket är en förutsättning för att det
skall fungera. En ganska stabil marknad finns i Norden. Utlands
satsningarna är mer osäkra tills förtroende skapats. Entreprenader
är försäljningsobjektet. Storleken på bolaget har betydelse"
(Alpha, VD).

"Ett nytt affärssegment har givit en spännande utmaning i form av
en kamp om marknadsandelar. Rollen att vara mer aktiv med mark
nadsföringen poängteras. Produkten är väldigt mycket mjukvara,
varför kompetensen hos de olika människorna är mycket viktig. Myc
ket skräddarsys till kunderna" (Alpha, S).

Kompetens som rör framtiden:

"Sådana beslut som har väsentlig betydelse för bolagets inrikt
ning, vilka man inte får kasta med är strategiska. De strategiska
inriktningarna innefattar att säkra marknadspositionerna. Intro
duktionsfasen (dyr), expansionsfasen (våga), konsolideringsfasen
(skicklig).

Standardiseringarna har inte kommit. Stabilare marknadsposition
även utanför Skandinavien är önskvärt. Företaget etablerar en in
ternationell prägel så att vi är en av världens 6 till 7 stora
bolag om fem år inom vårt område." (Alpha, S)

India (339)

Ursprunget till India (210 Mkr, 170 anställda) var ett grundarägt bo

lag som köptes av nuvarande ägaren för att bilda stommen i en

företagsgrupp som skapades runt nya produkter. Bolaget arbetar med

systemteknisk datorteknik. Kunden binds till nya projekt och deltar

därigenom i produktutvecklingen. India har utvecklats mycket snabbt

sedan den nuvarande styrelseordföranden köpte bolaget. India är den

viktigaste tillverkande enheten i den börsintroducerade koncernen.

Organisationen har under livscykeln förändrats från ett småföretag

till ett börsnoterat storföretag. Turbt11en~fasen är passerad.

På ett framgångsrikt sätt utvecklas nya produkter i samarbete med kun

derna. Grundaren har haft och har en stor betydelse i den snabba

tillväxten. Specialisering och kunskapsutveckling inom produktområdet

har utmärkt företaget. Grundaren är i dag styrelseordförande i India.

Han betonar fördelarna i företagets sätt att bedriva produktutveck

ling. Det sker i projektorganisation. India arbetar i projektform med
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kunder som kravställare i samband med att produkter utvecklas. Kompe

tensen hos de anställda anses viktig, liksom den kunskapsutveckling

som åstadkommes med stark inriktning på innovationer. Indias grundare

har uppdrags-specialistideal (Jfr kap 5.4.4 om India).

Särpräglad ledningskompetens:

"Jag har alltid omgett mig med duktiga medarbetare. Jag är nog en
ovanlig entreprenör som lyssnar på råd, tar råd, frågar många män
niskor om råd, försöker att optimera hela tiden för att få bra
lösningar. I ett tidigt stadium fick vi in 4:e AP-fonden som del
ägare. När man får in en delägare till huvudägaren, då ställs det
helt andra krav på skötseln av företaget.

Man måste få dem att förstå att för att företaget skall kunna växa
så passar inte alla de som varit med från början i de nya positio
nerna. Jag har sagt att du får gärna jobbet, men är det inte
bättre att du får ett annat jobb inom företaget och lyckas med det
än att du tar chefsjobbet och misslyckas." (India, G, S)

Sierra (348)

Sierra (95 Mkr, 150 anställda) arbetar med systemteknisk datorteknik.

Bolaget startades av sex grundare 1978, sedan ett företag gått i kon

kurs på grund av att ny informationsteknologi slagit ut den gamla.

Sierra har ett utbyggt distributionsnät med en inarbetad marknadsorga

nisation. Man arbetar med nya produkter och söker finna nya tillämp

ningsområden. Potentiella hot är konkurrenter som kan dyka upp med ny

modern teknik. Sierra har genomgått flera omorganisationer, ägar- och

teknikförändringar. De mest turbulenta faserna av företagets institu

tionella utveckling synes vara passerade. Sierra är numera ett

koncerndotterbolag, som leds aven framsynt koncernmoder. Sierra ut

vecklas självständigt i förhållande till moderbolaget.

Sierras särpräglade ledningskompetens rör synen på teknologin och

marknadskunnandet inom specifika områden. Till stöd för ledningsidea

len har det skapats en organisation för att ta till vara den kompetens

som bärs av människorna i företaget, främst då av grundaren och den

utvecklingsgrupp för nya produkter som finns runt honom. En samman

slagning med ett företag som tidigare var konkurrent har gjorts och

företaget har omorganiserats så att Sierras grundare och några perso

ner med honom arbetar i ett mindre bolag med produktutveckling. Den
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ursprungliga produkten existerar inte längre. Teknologin är i stort

densamma i företagets huvudprodukt. Idag söks nya marknadsnischer för

existerande produkter, samtidigt som nya produkter tas fram med nya

tekniska lösningar. Jag benämner idealen marknads-specialistideal (Jfr

kap 5.4.6 om Sierra).

Särpräglad ledningskompetens:

"Det nya utvecklingsbolaget har skapats för att grundaren och någ
ra mycket kompetenta tekniker ostört skall kunna arbeta för att få
fram den nya produkten med den nya teknologin. Grundaren äger då
51 procent av aktierna i utvecklingsbolaget med option för moder
bolaget att köpa dessa 51 procent efter fem år då grundaren avser
pensionera sig. Denna organisatoriska lösning har skapats enkom
för att den tekniska kompetensen som finns hos grundaren inte
skall gå förlorad. Grundarens speciella kompetens att leda ett
mindre snabbt växande företag har tagits till vara genom att göra
honom till VD i det nya utvecklingsbolaget. För att dessutom av
lasta grundaren de enkla administrativa arbetsuppgifterna som
åligger en VD i ett mindre företag så har en vVD anställts i detta
lilla bolag med endast 30 anställda" (Sierra, S).

Kompetens som rör företagets relationer:

"Vi följer den tekniska utvecklingen i världen, på Chalmers och på
andra högskolor och besöker de större företagen i elektronikbran
schen. Inte minst i Japan" (Sierra, S).

Kompetens som rör företagets framtid:

"Strategiska beslut är att ändra en verksamhetsinriktning. Att
ändra inom given ram, t ex ny produktmodell, är inget strategiskt
beslut. Den nya produkten är organiserad i ett nytt bolag. Att
satsa på detta var ett strategiskt beslut" (Sierra, S).

Romeo (363)

Romeo (ZOO Mkr, 440 anställda) har ett produktsortiment som bygger på

systemteknisk datorteknik. Bolaget startades som ett serviceföretag,

aven entreprenör. Det har en exportberoende marknad med stabil till

växt. En utvecklingsplan på tre år för nya produkter är lagd. Det tar

ca 1 till 1,5 år att ta fram en ny produkt. Lagstiftningen i andra

länder kan dock innebära att introduktionen av nya produkter fördröjs

utomlands.
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Romeo har lämnat ett antal år bakom sig då bolaget var föremål för ett

flertal omorganisationer och ägarförändringar. Idag är Romeo en inte

grerad del aven större servicekoncern. Romeos roll är i första hand

att stödja försäljningen på den betydligt större marknaden som bear

betas av moderkoncernen och att visa lönsamhet i sin egen

marknadsnisch (Jfr kap 5.4.7 om Romeo).

Särpräglad ledningskompetens:

"Effektiviteten är i grunden vårt problem. Vi har gått från att ha
omsatt 160 Mkr på 200 administratörer till att nu sikta på 240 Mkr
på 150 administratörer. Ofta har man skyllt resultatmissar på pro
dukterna som tillverkas i Romeo. Vårt bolag är nu efter att ha
varit ett slags allmän sump under stark uppstrukturering.

Företaget har ofta hanterats som ett komplement till serviceverk
samheten eftersom det kom till som ett komplement. Det har
hanterats med vänsterhanden av cheferna på den personella sidan,
både tids- och kompetensmässigt. Serviceverksamheten har bedrivits
fristående regionalt." (Romeo, VD)

"Vi har haft mycket goda produktideer, men haft svårt att fullföl
ja dessa. Vi har inte knoppat av någonting med våra produktideer.
Det är en hämning med att vara låsta i ett serviceföretag. Det
finns flera produktideer som inte fullföljts, men som vi varit
först på. Det har varit en svaghet på grund av servicekulturen.

Nu har vi avsatt personer för att följa utvecklingen, ha visioner
och skapa specifikationer. Det har vi sett på ett halvår att detta
är mycket bra eftersom specifikationerna är så viktiga. Tillverk
ning kan därför läggas ut t ex. Det ger en mycket stor
flexibilitet. Affärsiden har aldrig varit så uttalad som nu. Folk
vet vad företaget är till för, vad som är målet för företaget.

Unikt för oss är att vi kan det här när det gäller att använda
teknik. Sedan har vi en stor fördel i Sverige då vi kommer ut till
kunden tillsammans med serviceorganisationen. Vi kan sälja teknik,
erbjuda service och åtgärder i ett systempaket. Vi är prisledare
för vissa produkter och projekt." (Romeo, T)

Kunskapsnivå och erfarenhet:

"Kompetensen hos de anställda ger inflytande. Helst också så att
de vid något tidigare tillfälle visat vad de går för" (Romeo,
koncernchef).

"Ett antal människor är nyckelpersoner, regioncheferna är viktiga.
Här på huvudkontoret finns några mycket duktiga personer som är
bärare av tradition och som är mycket kompetenta. Bolaget lockar
med spännande 'high-tech' bolag med en mycket god anda. Trivseln
med arbetsuppgifterna och kamraterna i kombination med en växande
bransch leder till en trevlig stämning i företaget" (Romeo, VD).



INSTITUTIONELLA LEDNINGSFASEN/208

Externt privatägda bolag

X-ray (519)

Det externt privatägda bolaget X-ray (149 Mkr, 100 anställda) star

tades av två grundare med en ny produktide. Idag utmärks

produktsortimentet aven stor flexibilitet byggd på datorteknik.

"Prom" ger produkten varierande egenskaper. I övrigt är de skilda pro

dukterna identiska. Exporten är framgångsrik och lönsam med inriktning

mot större marknader med en decentraliserad försäljningsorganisation

och etablering av dotterbolag. Ledningen är mycket noga med att expan

sionen inte skall vara större än att bolaget hela tiden totalt

uppvisar en tillfredställande räntabilitet. X-ray har ett stabilt led

ningsteam (Jfr kap 5.10.1 om X-ray).

Särpräglad ledningskompetens:

"Vi har en mycket stor utläggning av detaljer. Vi äger verktygen
som våra leverantörer producerar efter och har kontroll helt och
hållet av kvalitetsbiten. Vi lägger oss inte i händerna på leve
rantören, utan kan när som helst ta våra verktyg och välja en
annan leverantör. Men det gör vi naturligtvis inte, utan har gans
ka långvariga relationer med leverantörer.

Vi har inga finansiella problem. Vi kan lätt skaffa de pengar som
behövs för expansion. Självklart genom upplåning, men riskerar det
att förstöra soliditeten så kan vi snabbt genomföra riktade emis
sioner inåt bolaget, så att vi får en väldigt flexibel
beslutssituation.

Affärsfilosofin har inte förändrats under företagets livscykel. En
strategisk förändring har den gradvisa ökningen av de egna ut
landsbolagen varit." (X-ray, S)

"Att inte vara rädd att göra misstag vid beslutsfattande. Om det
går fel så kan man fatta ett nytt bättre beslut. Rapporteringssys
tem måste då finnas för att nya lösningar skall kunna åstadkommas.

Vi skapar en kompetensbaserad organisation på så sätt att vi för
söker samla all erfarenhet och all kompetens som är relevant för
ett projekt och har fortlöpande projektmöten. Detta kan också gäl
la speciella produkter eller speciella problem.

Unik kompetens finns på den tekniska sidan. Vi är störst i världen
inom vårt produktområde , trots att vi inte är ett storföretag.

Produktkonceptet är unikt. Att få det från ett unikt koncept till
en produktionsanpassad maskin som fungerar tekniskt på det sätt
som marknaden kräver. Det har varit ett långt steg." (X-ray, VD)
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Företagets framtida kompetens:

"En begränsning idag är att hålla den här lönsamma tillväxten i
kombination med egen finansiering av utvecklingsprojekt. Antingen
måste man då satsa hårdare för att förvärva andra bolag och addera
deras produkter till vårt eget produktsortiment och för det ford
ras pengar. Finns de hos nuvarande ägare så är allt gott och väl,
finns de inte hos nuvarande ägare så får man utöka kadern av ägare
antingen genom flera privata finansiärer eller så går man
offentligt" (X-ray, VD)

"I fast penningvärde fördubblar vi omsättningen på fem år exclusi
ve företagsköp. Med företagsköp dubblar vi på två år. Inga
förändringar i ägarbilden är planerad" (X-ray, S)

Bolag med blandat ägande

Yankie (609)

Yankie (52 Mkr, 65 anställda) startades som ett konsultbolag av två

grundare. Företaget utvecklade en ny produkt bl a med hjälp av det

systemkunnande man erhållit i konsultverksamheten. En agentur komplet

terade rörelsen ..

Yankie har, liksom Sierra, främst två starka sidor i sin ledningskom

petens. För det första den kunskap och erfarenhet som ledningsteamet

byggt upp runt produkten. Företaget tillverkar och säljer anläggningar

och har upparbetat en speciell kompetens inom detta område. För det

andra har Yankie en klar kundanpassad profil. Inom sitt verksamhetsom

råde har företaget en erfarenhet och ett kunnande som inte finns hos

något annat företag i Sverige. (Jfr kap 5.6.2 om Yankie).

Särpräglad ledningskompetens:

"Efter att ha haft en djupgående kris 1982 tog vi in ett 'venture
capital' företag för att få 'management'kapacitet och likvida
medel till företaget. Anledningen till krisen var ett engagemang i
en verksamhet som låg utanför grundarnas kompetens. Denna verksam
het blev ett förlustbolag som kostade Yankie flera miljoner kronor
och mycket tid och energi innan verksamheten var avvecklad och
såld.

"'Venture-capital' bolaget tillförde inte det företagslednings
kunnande grundarna efterfrågat varför de övertalades att överlämna
sitt delägande till en ny ägare med kompetens- och verksamhetsrnäs
sig anknytning till Yankie. VD i detta bolag innehar
styrelseordförandeposten i Yankie. Han fungerar som en sporre för
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grundarna genom sin kunskap om ledning av större företag. Styrel
sen träffas en gång i månaden. Företaget sköter sig nu mer eller
mindre utan inblandning av de båda grundarna, vilka mer är intres
serade av att utveckla och förverkliga projekt och ideer än att
syssla med administration och planering. Yankie mår bra av att ha
de båda grundarna i verksamheten. De verkar som idegivare och på
drivare.

Genom den person som nu är styrelseordförande så har just den ef
terfrågade företagsledningskompetensen erhållits. Dessa ägare
arbetar aktivt som en del av ledningen av bolaget.

Vi är nu inne i en fas med anställning av nya medarbetare på
'middlemanagement'nivå. Ny ekonomichef, ny servicechef, en ny kil
le på marknadssidan som skall ta över efter min kompanjon på sikt
och sedan har Stockholm splittrats på tre grupper för entrepre
nadverksamheten och vi försöker få duktiga chefer där. På sikt
söker vi även en efterträdare efter mig. Kompanjonen har även ett
stort jordbruk som han skall ägna sig åt och bara konsulta in här.
G 1 vill inte sitta som VD när bolaget blir större. Bolaget star
tar upp i Helsingfors och på andra ställen. Jag anser det inte
vara så eftersträvansvärt att vara VD. Vi är mer entreprenörer och
sedan måste det finnas andra som tar vid som gör på något annat
sätt i ledningen av ett storföretag.

Vår unika kompetens är att vi har en enorm erfarenhet inom detta
område. Vi har dessutom kompetens inom alla relevanta delar av vår
verksamhet. Vi har även egna produkter som vi tagit fram själva.
En budget för detta finns även." (Yankie, VD, G)

Lima (615)

Lima (28 Mkr, 70 anställda) startades av två grundare med teknisk ut

bildning. De hade utvecklat en ny produkt. Samma produkt, efter

modifieringar och förbättringar, ger fortfarande bolaget unikhet. Lima

är ensamma i Sverige om denna produkt. Lima har den lägsta omsätt

ningen av företagen som klassificerats tillhöra den institutionella

ledningsfasen. Det har i förhållande till antalet anställda en förhål

landevis liten omsättning. Inom ramen för nuvarande verksamhet har

dock ledningsteamet funnit framgångsrika former för ledning av företa

get, varför jag bedömer den turbulenta ledningsfasen som förbi.

VD ser sig som entreprenör, trots att det inte var han som bildade

bolaget från början. Nuvarande VD utvecklade den ursprungliga

produktiden från 1977 med marknadsföringsinsatser. Först som ensamäga

re, senare med ett "venture capital" företag. Enligt VD kan en
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entreprenör gå in och utveckla ett företag. "Venture-capital" företa

gets filosofi var att liera sig med entreprenörer när de satsade

pengar i mindre företag.

Lima har sedan starten fungerat som landets enda tillverkare av ett

speciellt mätinstrument. Denna produkt har vidareutvecklats och förfi

nats. Företaget har även kunnat dra nytta av den starka prisut

vecklingen inom elektriska mätinstrument. Jämsides med produktförbätt

ringarna har produktionsteknologin utvecklats. Grundarnas ideal är

produktions-specialistens. (Jfr kap 5.6.4 om Lima).

Särpräglad ledningskompetens:

"Företagets egen unika kompetens är väl dokumenterad. Företaget
har en skriven affärside, vilken uttrycks som att man skall er
bjuda marknadsanpassade produkter med kort leveranstid. Där står
vidare att i vårt arbete styrs vi av respekt för individen, kund
service, jakt på förbättringar, öppen och ärlig inställning.

Produktionstekniken är inte dokumenterad, liksom inte heller ruti
ner. Inga anställningskontrakt finns förutom för den nye VOn."
(Lima, VD)

"Vissa tekniska problem har funnits, men inga reella ekonomiska
problem. VD tog in främmande kapital och dubblade försäljningen.
Innan 'venture capital' bolaget gick in i början på BO-talet var
bolaget på gränsen till konkurs. Räntor och andra betalningar led
de till negativ cash flow vid en konjunkturnedgång. Nu åter igen
kris p g a ineffektivitet. Andelen främmande kapital är för stort"
(Lima, G 1).

"Problem uppstår när mycket nytt folk anställs därför att kun
skapsöverförandet är svårt. Företaget tillämpar en intern rekryte
ring till högre tjänster, varför produktionspersonal vilka är
lämpliga får mer ansvarsfulla arbeten. Denna rekrytering baseras
på att de skött sitt tidigare jobb på ett mycket bra sätt. De ny
anställda måste läras upp att bli lika duktiga" (Lima, G 2).

7.2.4 Entreprenörer med ett stabiliserande och kunskapsutvecklande

engagemang

Engagemang behövs även i större verksamheter, men undertrycks vanligt

vis allt eftersom verksamheten växer i storlek, med byråkratisering

som följd. I entreprenörsfasen handlar den särpräglade kompetensen om

företaget i sin helhet, som en förlängning av det arbete grundaren

utför. I den turbulenta fasen kommer nya ägare in och anställda får
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del av ledningen. Därigenom kommer de ledningsideal som utmärkt orga

nisationen under entreprenörsfasen att förändras. Ledningen blir

indirekt i stället för den direkta ledning som grundaren tidigare ut

övat. I den turbulenta fasen blir olika aspekter på lednings

organisation och ledningsinnehåll väsentliga för företagets funktion.

Kompetens- och ledningsaktiviteter prioriteras därför.

Nya nivåer i organisationsstrukturen byggs upp. Regler för hur saker

och ting skall göras införs. Initiativkraft och risktagande ersätts i

många företag med försiktighet och förändringar i små steg. Genuina

och kunskapsutvecklande relationer, insatsvilja och uppoffringar för

företaget ersätts i värsta fall med ett opportunistiskt kalkylerande

beteende och maktspel. Det är i detta skede av företagets livscykel

som en konsekvent kompetensutveckling måste byggas upp av företagsled

ningen. Den ledningskompetens som erfordrades för att leda ett företag

i dess entreprenöriella fas är inte längre tillämplig när företaget

kommit in i den turbulenta fasen, utan måste utvecklas hos existerande

chefer och kompletteras med nya ledare, med nya egenskaper i enlighet

med vad en institutionell ledning kräver.

Med grundaren kvar i lednings teamen i medelstora snabbväxande informa

tionsteknologibolag underlättas fortsatt tillväxt. Men grundarna kan

även ge upphov till problem, eftersom dessa under entreprenörsfasen

kunnat leda företaget med framgång och eventuellt anser att deras kom

petens är tillräcklig för att även fortsatt leda företaget. Vissa har

en professionell företagsledningskompetens vilket ger grundare en

styrka. I andra fall måste insatser för ledarutveckling sättas in och

nya ledare anställas. De nya cheferna kan då gärna ha erfarenhet från

större företag. En erfarenhet de kan överföra i sin nya ledningsupp

gift.

I den institutionella ledningsfasen är det möjligt att tala om led

ningskompetens. Några företag når denna ledningsfas i företagens

livscykel. De flesta företag köps dock upp av koncerner, integreras

och fortsätter utan egen institutionell ledning.

De institutionella entreprenörerna i företag som behållit sin särart

och vidareutvecklat denna har fått en särpräglad ledningskompetens i
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vilken opportunism, maktspel och kalkylerande relationer hanteras med

hjälp av situationsanpassad övervakning och flexibel ledningsideologi.

Relationerna i företaget blir då i stället stabila och kunskapsut

vecklande, organisationen en permanent och för de anställda

tillfredställande arbetsplats. De intervjuade personerna i företagen i

den institutionella ledningsfasen har ett stabiliserande (kontrakts

ideal dominerar) och kunskapsutvecklande (specialistideal dominerar)

engagemang. Även om konflikter ibland finns som i t ex Lima och X-ray

så tolkar jag dessa som uttryck för äkta engagemang.

Echo

I Echo bildar de fyra delägarna ett team som diskuterar sig samman och

försöker ha en gemensam syn när de går ut med ett beslut. Besluten är

fattade mellan de fyra delägarna i bolagets ledning och i förhandling

ar med fackföreningen innan styrelsemötena. VD poängterar att beslut

alltid fattas gemensamt av delägarna när det gäller viktiga frågor och

att engagemanget och trivseln blivit mycket bättre med den nya ägar

formen. Bolaget var tidigare en division i en koncern.

"Det positiva med utvecklingen efter att divisionen avvecklats
1980 var den nybyggaranda som infann sig i företaget. Utvecklingen
sedan dess har varit mycket positiv. Samarbetet med tidigare äga
ren är mycket bättre nu när företaget är fristående. De anställda
som till slut blev kvar ställde upp till hundra procent och andan
i företaget blev mycket bra. Alla hade en önskan att visa att det
kunde fungera på detta sätt med ett positivt resultat. Hela för~

ändringen gick så snabbt att slutkunderna inte märkte av den.
Kunderna kom tillbaka och förtroendet för företaget lika så.

"Att personligen delta i aktiviteter innebär engagemang. Det är
viktigt att hålla kontakt och informera sig på olika nivåer. Vi
har en gynnsam personalpolitik för Alpha och koncernen. Vi försö
ker hålla personalen välinformerad. Genom att arbeta kvar länge
och vara positiva till Alpha visar personalen sitt engagemang. Det
är unikt 'go' i organisationen med en positiv inställning till
framtiden.

Vi har alltid trott att vi skulle frälsa världen med våra produk
ter. Vi utstrålar att våra produkter är bra. Förre divisionschefen
hade förmågan att entusiasmera hela organisationen. Vi har konfe
renser där samarbetsformer diskuteras och en väl utbyggd
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mötesverksamhet, gruppvis, avdelningsvis och hela företaget. Stor
möten hålls en gång per månad. Protokoll förs på avdelningschefs
mötena, varför protokollen inte sprids vare sig uppåt eller neråt.
Vissa saker informerar man om, MBL tex. Vi erbjuder en stimuleran
de miljö för de anställda. Ganska goda resurser finns med
'spännande apparater' i form av teknisk utrustning för ing
enjörsarbete. Pionjäranda med växande organisation och försäljning
har funnits. Viss arbetsrotation med förändrade arbetsuppgifter
finns. Internrekrytering till chefsposter används. VD är ett exem
pel på det. Bolaget anordnar fritidsaktiviteter och sponsrar sport
och utflykter." (Alpha, VD)

"Det är intressant att jobba i ett personalintensivt företag. Po
sitivt arbetsklimat även för övriga anställda. God etik och
pålitlighet ger förtroende. Liksom god intern information intres
santa arbetsuppgifter. Ledarstil, en viss kompetens, etik,
relationer, samarbetsklimat, ömsesidigt och förtroligt ansvar är
en erfarenhet och kompetens är väsentligt för effektiviteten. An
slagstavla finns innanför dörren till VD, där alla jobb kommer upp
som Alpha tar in månad för månad" (Alpha, S).

India

Enligt grundaren utmärks bolaget av ett stort engagemang hos de an

ställda, samt en förståelse för hur utvecklingsarbete skall bedrivas.

"Ledningen, dvs jag, VD och en person ytterligare driver omorgani
sationer en till två ggr om året. Vi är ett team, som kompletterar
varandra, som har kul, och som fajtas och slåss och som lyckas
ganska bra. Även styrelsen innefattas i detta team, där någon har
stor erfarenhet av stora bolag och som fungerar som petimeter. Det
är en annan kultur här än i de riktigt stora bolagen. Vi är inte
så komplicerade. Vi gör affärer.

Vi gör så att vi går ut till marknaden och säger, här är en bra
ide. Kunden hoppar in och jobbar med oss och utvecklar den här
iden. Om ni tycker att produkten är bra och köper av oss i fast
order samt lägger ett 'letter of interest' hos oss om att ni köper
500 om den blir bra. Sedan så utvecklas produkten tillsammans med
kunden så att den kan optimeras till kundens behov så att kunden
tjänar mycket pengar på den som binder sig och sätter av projekt
ledare, upprättar specifikationer, köpa två, testa dem och köpa
500 om det går bra. Det binder sig kunden till i projektets inled
ning. Då sitter kunden med och jobbar, man kan inte misslyckas.
Den blir bra, lönsam för kunden, kunden för får den som han vill.
Sedan sätts produktionsteknikerna in i ett mycket tidigt skede så
att man får rätt kostnad för produkten, rätt detaljer i produkten
så att den går att producera när den är klar. Vi har utvecklat en
ny produkt på 12 månader med den här metoden. Det behövs litet
sunt förnuft och en jävla intresserad kund för att uveckla en pro
dukt. Detta kräver en speciellt entusiastisk säljare. Det är ingen
mer än jag här som kan det. Man måste skapa entusiasmen för en
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affärside, en ide, sälja in den och skapa förtroende." (India, G,
S)

Sierra

"Ägarintresset visas genom styrelseordförandens intresse. Vi und
rar alltid om modermoderbolaget har en större strategi eller inte
för vår verksamhet.

Effektiviteten har minskat drastiskt sedan vi startade, ju större
företaget har blivit. Det är en av anledningarna till att vi bry
ter isär det nu. Det bör inte vara mer än 50 man i ett hög
teknologibolag av denna karaktär. Priserna är hyggliga fort- far
ande, men entusiasmen minskar av all turbulens med längre
utvecklingstakt för nya produkter och mindre produktivitet i pro
duktionen. När vi var mindre så sköttes MBL-förhandlingar vid
kaffet. Nu tar det mycket tid i anspråk.

Speciellt kompetenta människor stimuleras genom att vi går ner
till mindre resultatenheter. En utvecklingsavdelning om 50 man är
mycket svår att få effektiv. Effektiviteten i den lilla enheten
blir så mycket större att den uppväger produktivitetsvinsterna med
stora volymer." (Sierra, G)

"Göra klart för de anställda att man bedriver en viktig verksamhet
och att det finns intressanta arbetsuppgifter även i framtiden"
(Sierra, S).

Romeo

"Ägarengagemanget märks på styrelsemöten, men även löpande. Moder
moderbolaget är aktiva ägare. Företagsledningen ställer upp
ordentligt. De anställda ställer upp om det går bra. Just nu går
det bra. Lönen är viktig för att motivera de anställda. Vi försö
ker även hålla en öppen och fin laganda. Introduktionen av
nyanställda går bra genom att vi låter dem som arbetat länge i
bolaget sköta den saken. Svårigheterna idag är att få de olika
människorna från olika bolag att arbeta ihop på fältet och det
gäller att få dem att prata med varandra när något går snett"
(Romeo, koncernchef).

"Det är ett relativt litet företag. Det är lätt att hålla person
lig kontakt med de anställda. Vi träffar dem på olika möten och i
kafferummet. För VD finns en skuggplan som innebär att denne har
ersättning för hur det egna kapitalet ökar i bolaget förutom sin
egen lön. Han får garantier för ett visst antal aktier motsvarande
ett visst värde, som i sin tur är relaterat till ökningen under
året i förhållande till det gamla året av det egna kapitalet.
Dessa pengar har han prioriterat så att de sätts in i försäkringar
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som betalas ut när han är mellan 55 och 65 år av skattemässiga
skäl.

Effektivitetsrelaterad lön planeras på företaget. Vi har en sorts
bonus till cheferna på total lönsamhet i förhållande till andra
bolag. Både utvecklingsfolket, service och produktionsfolket är
betydelsefullt. Subjektiv bedömning används vid premiering av ut
vecklingsingenjörerna på årsbasis." (X-ray, S)

"Aldrig problem att få anställda att ställa upp på helger och
övertid när företaget behöver extra assistans. Vi informerar de
anställda om utvecklingen av verksamheten. Mål sätts upp av olika
slag, t ex i form av antal producerade produkter och resultat. Om
målen uppnås så reser alla till Tyskland på tre dagar. En regelbok
finns för belöningar för förslag. Penning- och reklampresenter
från 7000 kronor och neråt.

Vi ger bonus till dotterbolagschefer och ledningsgrupp. Annars är
inte betalning det vi använder för belöning av tekniker. Dock lå
ter vi tekniker inom företaget ta jobb vilka vi annars skulle
använda konsulter till på övertid och mot god betalning. Detta är
ett sätt för oss att behålla kunskapen inom företaget och ge de
anställda teknikerna intressanta arbetsuppgifter och bättre lön än
vad vi annars skulle kunna betala dem.

Jag föredrar alla andra alternativ än att bli uppköpt för att även
i framtiden kunna behålla vår identitet för entusiasm hos de an
ställda." (X-ray, VD)

"Ägarna visar engagemang genom aktivt styrelsearbete. Engagemanget
kunde vara bättre på tjänstemannasidan. Vilka de kompetenta männi
skorna är måste man ju först peka ut för att kunna belöna dem.
Inga särskilda arrangemang finns ekonomiskt.

Storleken på företaget har påverkat organisationen. Kommunikatio
nen fungerar inte lika bra. En mindre grupp diskuterade sig samman
tidigare, vilket gav en trevligare miljö. VD fattade beslut tidi
gare. Byråkrati idag i vissa fall. Inflytandet för ekonomichefen
upplevdes som större tidigare." (X-ray, ekonomichef)

Yankie

"Oavsett vilken tid vi kommer hit så finns det folk på arbets
platsen som arbetar eller gör något annat. Vi har få konflikter,
väldigt lite prestige och revirtänkande. Vi som är grundare har
inte varit så noga med revir mellan varandra, det smittar av sig
på bolaget. Vi lägger en standard. Vi delar upp i mindre enheter i
Stockholm nu vilket ger en plattare organisation. Säljarna kommer
närmare montörerna. Det har betydelse både för kunderna och för
oss. Samarbetet blir bättre" (Yankie, VD).



INSTITUTIONELLA LEDNINGSFASEN/217

Lima

"Starkt engagemang. Trivsam arbetsplats. Ren fin lokal, inte an
strängade, tekniskt högstående, förtroende för tekniska ledningen
av bolaget. Inte förlorat personal. Bra löner generellt" (Lima, G
1).

"Den ökade storleken på bolaget är både bra och dålig ur trivsel
synpunkt. Storleken gör att en ökad specialisering är möjlig, så
att tid ges till intressanta utvecklingsinsatser. Samtidigt ger
den ökade storleken en mindre intim atmosfär. Man känner inte alla
på arbetsplatsen så bra. Vi har månatliga möten med personalen,
för att uppnå god trivsel" (Lima, G 2).
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8 EN LIVSCYKELTEORI

8.1 Förändringar i ledningsprocessen

8.1.1 Inledning

I detta kapitel sammanställs de i tidigare kapitel gjorda analyserna

till en sammanhållande livscykelteori för informationsteknologibola

gens ägande och ledning. Teorin är deskriptiv till sin natur. På ett

normativt sätt diskuteras vad som utmärker de studerade företagen vil

ka haft tillväxt. Därvid jämförs ägande och ledning i olika tillväxt

faser och diskuteras dessutom vad som i ledningshänseende utmärker

medelstora informationsteknologibolag med en balanserad tillväxt i en

komplex och föränderlig miljö. Analysen görs dels mot bakgrund av re

sultaten från enkätundersökningen, dels mot bakgrund av vad som i

intervjuundersökningen visat sig utmärka ledningsfaserna i företagens

livscykel. Jämförelse görs även med tidigare forskning. Jag skall för

söka att besvara följande frågor. Hur fungerar olika ägarformer i

skilda faser av företagens livscykel? Hur sker förändringar mellan

olika faser i livscykeln? Hur pass väl stöder, utvecklar eller motsä

ger den presenterade livscykelteorin tidigare forskning?

8.1.2 Övergången mellan ledningsfaser

Ledningsprocessens utformning har betydelse för möjligheten till ba

lanserad tillväxt. Ledningsprocessen styrs bl a av de institutionella

entreprenörernas ledningsideal.
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Figur 8:1 Karaktäristik hos ledningsprocessen i tre lednings faser

Figuren visar vad som utmärker de entreprenöriella, turbulenta och

institutionella ledningsfaserna. Pilarna mellan de tre lednings faserna

visar att förändringar inträffar i ledningsorganisationen, dels mellan

den entreprenöriella och den turbulenta ledningsfasen i form av ägar

och ledningsförändringar, dels mellan den turbulenta och den institu

tionella ledningsfasen i form av affärs- och kompetensutveckling.

Ägarförändringen är sådan att grundarägda och företagsledningsägda

bolag byter ägarform och får ett koncern-, externt privat- eller ett

blandat ägande vid tillväxt. Ledningsförändringen innebär att grundar

nas ledningsideal, vilka innefattar omsorg om både den egna familjen,

företaget och de anställda, får konkurrens av nya ideer om vad som

skall betonas i ledningen. Grundarnas initiativ och engagemang runt en

produktide byts mot ledningsideal, vilka har att göra med ledning i en

begynnande hierarkisk ordning. Familje- och vänskapsbanden luckras upp

och kalkylerande relationer uppstår med nya anställda i företagsled

ningen. Kraven på den professionella kompetensen är högre.
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Affärsutveckling innebär frågor av typen: Vilka marknader, kunder och

produkter skall företaget specialisera sig på? Hur skall kundrelatio

nerna se ut? Hur skall nya kunder vinnas och produkterna förbättras?

och hur skall nya innovationer tas fram? Den affärsutveckling som be

drivs mellan de turbulenta och institutionella ledningsfaserna innebär

att företagsledningen tar itu med kund- och marknadssituationen. Detta

är viktiga frågor i den analys som ligger till grund för ledningsido

login.

Så småningom utvecklas en särpräglad ledningskompetens hos entreprenö

rerna i lednings teamen. En ökad ledningskompetens kan härledas från

entreprenörernas erfarenhet, kunskapsnivå, interna, externa relationer

och visioner om framtiden 1

8.1.3. Företagens ursprung och grundarens inflytande i

institutionaliseringsprocessen

Flera forskare har angivit företagens grundare och första år som myc

ket betydelsefulla för företagets fortsatta utveckling (Stinchcombe,

1965; Kimberly, 1980; Miles and Randolph, 1980; Freeman, Carroll och

Hannan, 1983).

I enkätundersökningen analyserades grundarnas betydelse för företagens

tillväxt. Analysen visade att de företag där grundaren under undersök

ningsperioden varit verksam i ledningen hade den snabbaste tillväxten,

vilket gällde för alla positioner i ledningsteamen. Statistisk signi

fikans förelåg mellan medelvärdena för omsättningstillväxten (1979

till 1986) hos de företag där grundaren varit verksam som produktut

vecklare eller i övriga företagsledningen (ej styrelseordförande, ej

1 Internationella VISIoner har visat sig viktiga för mindre
högteknologiska företag i Sverige. På grund av den relativt lilla marknaden
för speciella applikationer som den svenska marknaden utgör så måste de
högteknologiska företagen i ett tidigt skede etablera försäljning i andra
länder (Lindquist, 1988).



LIVSCYKELTEORI/221

VD) och de företag där grundaren inte alls varit verksam under under

sökningsperioden. Alla företag med snabbast tillväxt startade som

grundarägda bolag (bilaga fem).

Att företag växer är inte helt självklart. Både grundaren och nytill

kommande entreprenörers erfarenhet och kunskap är väsentlig för att

företag skall utvecklas. En kontinuerlig tillväxt förutsätter att det

finns intresse och kompetens hos ägarna till företaget och företags

ledningen att utveckla verksamheten. Teorierna om entreprenörskap och

företagstillväxt, dvs entreprenörs- och livscykelteorin förklarar

tillkomsten av företag samt hur företag utvecklas, allt eftersom de

får fler anställda och större omsättning.

Medelåldern på företagen i undersökningen är 25 år. Detta är en låg

medelålder om jämförelse görs med SINDs (1988:4) undersökning av samt

liga medelstora företag i landet där medelvärdet är nästan 45 år. Den

låga medelåldern på företagen kan förklaras med att teknologin som

dessa företag har inte varit tillgänglig längre tid än ca 25 år. I

genomsnitt har företagen tillverkat informationsteknologiprodukter 15

år enligt enkäten. Ett svagt samband fanns mellan hur unga företagen

var och ökad tillväxttakt både när det gäller åldern på företaget och

åldern på teknologin.

8.2 Den entreprenöriella ledningsfasen

8.2.1 Karaktäristik

Företagen är av olika anledningar små i entreprenörsfasen. Vissa före

tag är små därför att de aldrig av grundaren varit avsedda att växa

mer än till en viss storlek. Storleken kan, förutom att den betingas

av grundarens ideal och intressen, bero av företagets lokalisering och

därav följande lokala marknad. Andra småföretag leds av grundare, vil

ka har intresse av att företagen skall växa (t ex informations

teknologibolag). I dessa företag är det grundarens kompetens och för

måga att bereda nya ägare och anställda en position i företaget där ny
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kompetens och nya affärskontakter får möjlighet att utvecklas. Kompe

tens och nätverk som avgör huruvida företaget skall få en fortsatt

balanserad tillväxt eller ej.

Möjligheten för ett småföretag att expandera kan beskrivas med med de

tre begreppen förmåga, behov och tillfälle (Davidsson, 1989). Förmågan

har att göra med den samlade ledningskompetensen hos ledningsteamens

entreprenörer. I entreprenörsfasen innebär detta grundarnas kompetens.

För att företagen skall kunna växa finns behov av att etablera rela

tioner till eller anställa personer som kompletterar grundarnas

kompetens allteftersom komplexiteten ökar och grundarnas kognitiva och

kompetensmässiga förmåga blir otillräcklig. Nya människor anställs då

för att utveckla produktiden, organisera tillverkning, hantera ekono

min och marknadsföra produkterna.

Behoven av tillväxt har jag analyserat från entreprenörernas levnads

ideal vilka påverkar ledningsidealen. Entreprenörer har karriärbundna

eller självständighetsideal. Självständighetsideal, "att vara sin

egen", är det som driver de flesta småföretagare. Kunskapsutvecklande

ideal tycks dock vara det som driver entreprenörer inom informations

teknologibolag.

I de flesta undersökningar av småföretag har tillväxt inte varit ett

önskemål för grundarna (Davidsson, 1989). Även i detta hänseende skil

jer sig företagarna inom informationsteknologiområdet från flertalet.

Tango, Juliet, Golf, Echo, Hotel, India, Sierra, Charlie, Lima, Yanki

es grundare uttalar alla en önskan om att deras företag skall växa. De

ser detta som något oundvikligt eftersom marknaden företaget bearbetar

har en tillväxt, vilken för de flesta företagen är ca 20 procent per

år. Vinna eller försvinna synes vara spelreglerna för många av infor

mationsteknologibolagen. För att dessa företag skall kunna fortsätta

att vara konkurrenskraftiga i framtiden så måste de fortsätta att

växa. Tillfälle till tillväxt finns således.

Huruvida denna inställning till tillväxt följt entreprenörerna från

företagets bildande eller är en följd av deras nuvarande situation är

en oprövad fråga. Flera undersökningar visar dock att grundare till

företag inom informations- och kommunikationsområdet har en positiv
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inställning till tillväxt (Beckerus & Roos, 1985; Bruun, 1980; Hant

verksrådet i Danmark, 1983). Småföretagare i högteknologiska företag

har dessutom en mer positiv inställning till tillväxt än vad företaga

re i mer traditionella branscher har (Davidsson, 1989). Liao (1975)

pekar på företagets storlek som en avgörande faktor när det gäller

företagsledningens inställning till tillväxt. Denne fann att verk

ställande direktörer i medelstora företag hade en klart mer uttalad

önskan om företags tillväxt än motsvarande direktörer i både små och

stora företag. Kuhn (1985) framhåller att vinstrika företag, vilka

passerat en kritisk gräns för vinstens storlek, befinner sig i en spe

ciellt tillväxtvänlig situation. I dennes undersökning av 334

medelstora företag i USA var de framgångsrika företagens inriktning

snarare tillväxt och marknadsdominans inom ett väl avgränsat produkt

område än kortsiktiga vinster.

På grund av den marknads tillväxt och föränderlighet i teknologin som

gäller för informations teknologi bolagen är dessa bolag i de flesta

fall inte livsdugliga utan tillväxt. Tillväxten förutsätter att grun

darna uppfattar att behov finns för tillväxt och dessutom att

grundarna har förmåga att få företaget att växa. Förmågan förutsätter

kompetens hos ägarna och ledningen att utveckla verksamheten.

Som framgår av enkätundersökningen har tillväxt inneburit ägar- och

ledningsförändringar. Dessa förändringar har varit nödvändiga för att

tillföra kapital och kompetens, främst inom teknik och företagsled

ning. Kapital- och kompetenstillväxt har således varit viktiga

ledningsideal hos entreprenörerna i de studerade bolagen. Både förmå

ga, behov och tillfälle för företagen att växa har funnits, vilket ger

en förklaring till den snabba tillväxt som många av de studerade in

formationsteknologibolagen haft (enkätundersökningen, bilaga fem).

När företagen växer sker radikala förändringar i företagens ledning. I

enkätundersökningen analyserades vilka förändringar som gjordes i

ägandet under företagens tillväxt. Jag analyserade även förändringar i

ledningsteamen. Särskilt undersöktes vilken inverkan grundaren haft på

företagens tillväxt.
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Ledningsprocessen utmärks av grundarnas levnadsideal. Grundarna utövar

ägande genom en direkt ledning av verksamheten. Grundarnas sätt att

leda ger en ledningsprocess som inte är formaliserad, utan snarare

improviserad, byggd på initiativ. Grundarnas ideer, handlingar, initi

ativ och produktideer genomsyrar organisationen. Relationerna i

företaget utmärks av de krav på kunskapsutveckling som förändringar i

kundpreferenser och teknikutveckling kräver. Konkurrensen ställer krav

på effektiv marknadsorganisation och kostnadseffektiv tillverkning. En

vilja finns hos grundarna att under balanserade former låta företaget

växa i storlek.

Styrelsen hos företagen i entreprenörsfasen fungerar som ett organ

vilket endast finns på grund av aktiebolagslagen. Den har inget in

flytande på beslut i företaget. Den är "pro forma" eftersom grundarna

fattar alla beslut. Övervakningen sker i stället internt genom att

företagen har en ledningsgrupp som träffas i veckornöten.

Analysen visar att effektiviteten ökar om ledningsteamen utformas i

enlighet med den situation i termer av teknik, storlek, produkter och

marknader företaget har. Ledningsorganisationen är alltså väsentlig

både i strukturell och processuell mening.

8.2.2 Ägarformerna i entreprenörsfasen

Ägarformerna i entreprenörsfasen är grundarägda bolag (G - bolag)

och företagsledningsägda bolag (F - bolag). Ledningsteamen kan t ex

bestå av bolagets grundare, ägare, styrelsens ordförande, verkställan

de direktör och någon eller några av företagets högsta chefer.

Ledningsteamen i grundarägda bolag består till stor del av familjemed

lemmar. Företagens grundare är den dominerande entreprenören.

Styrelseordföranden rekryteras dock externt i alla G - bolag utom ett

(Tango). F - bolagens styrelser består av företagsledningen, vilka är

samma personer som ägarna, dock ofta kompletterade med en extern per

son som styrelseordförande.

Ledningen i grundarägda bolag karaktäriseras av att styrelsen i före

tagen inte har något reellt inflytande, vilket ger ledningsteamen och
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speciellt grundaren en dominerande ställning. G - bolagen har färre än

100 anställda och mindre än 50 Mkr i omsättning, varför storleken på

företaget inte tvingat fram någon, eller endast en mycket liten hie

rarki. Därför är ägarens/grundarens övervakningsproblem små. Den

styrelseordförande som fungerar i bolagen är oftast jurist. Denne ut

övar ingen effektivitetsövervakning, utan tillser endast att företaget

verkar inom aktiebolagslagens ramar. Avsaknaden av extern effektivi

tetsövervakning har inneburit att produktiviteten är lägre i G 

bolagen än i övriga ägarformer (bilaga fem, tabell 1:4). Tillväxtprob

lem finns dessutom på grund av att företagsekonomisk och teknisk

kompetens saknas inom kritiska områden. Dessutom saknar G - bolagen

nätverk i form av marknadskontakter av varierande slag. Relationer och

engagemang i ledningsteamen balanserar mellan att vara genuint, base

rat på familjegemenskap och vänskap och att vara baserat på

professionell kunskapsutveckling (kap 4.2.2).

Ledningen i företagsledningsägda bolag (F - bolag) karaktäriseras av

att styrelsen har ett begränsat inflytande, eftersom besluten fattats

i företagsledningen där ägarna också finns. Ledningsteamen har därige

nom fullständig kontroll över företagen. Kontraktsideal hos entre

prenörerna framhäver intressebalans, överlevnads- och tillväxtrnotiv,

vilka ger stabiliserande och kunskapsutvecklande relationer i led

ningsteamen. Det faktum att ägare och företagsledning är samma

personer gör att någon övervakning inte finns avseende effektiviteten

i ledningsteamens ledning av företaget. Detta innebär en begränsning i

ledningens förmåga att bedöma sina handlingar och kan leda till att

lednings teamens kompetens inte kompletteras om så erfordras (kap

4.2.3).
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8.3 Den turbulenta ledningsfasen

8.3.1 Karaktäristik

En turbulent ledningsfas inträffar i de flesta bolag när de omsätter

ca 50 Mkr eller vid ca 100 anställda. Vid denna storlek inträffar för

ändringar i ägandet och ledningen. Den turbulenta ledningsfasen

utmärks på grund av detta av stor osäkerhet. Nya ägare inför nya led

ningsideal. Familjeföretagandets kontraktsideal och kunskapsut

vecklande, eventuellt genuina engagemang ersätts med externa ägares

kapitalideal och kalkylerande engagemang. Ett förhållande som de ur

sprungliga grundarna har svårt att acceptera, varför konflikter inte

är ovanliga i denna ledningsfas.

Med ledningsförändringar, som sker på nya institutionella entreprenö

rers initiativ, kommer krav på ökad professionalisering av lednings

processen genom kompetensuppbyggnad. Ett större antal anställda gör

att en viss hierarki blir nödvändig. Konflikter uppstår exempelvis

mellan interna och externa kandidater till nyinrättade tjänster (t ex

Tango), eller mellan representanter för grundarens familj och nyan

ställda (Dyer, 1986).

I den turbulenta lednings fasen ifrågasätts grundarnas roll i organisa

tionen. Grundarna kan inte längre själva utföra alla handlingar och ta

alla beslut som har att göra med bolagets ledning. En indirekt ledning

blir nödvändig med professionellt kunniga personer som utför och an

Svarar för egna uppgifter.

Övervakning av verksamheten etableras med hjälp aven hierarki för att

åstadkomma arbetsfördelning och för att övervaka eventuella felaktiga

beslut. Företagets styrelse har en roll i att övervaka företagsled

ningen. Kapitalideal görs gällande i ledningsteamet. Vinst blir lika

viktigt som tillväxt för företagets framgång, eftersom andra finansiä

rer än grundarna numera finns i ledningen av företaget och ägandet är

delat med andra. Vinst blir också ett sätt att mäta effektiviteten hos

de anställda. Inte minst mäter externa ägare VDs kompetens utifrån

dennes förmåga att åstadkomma hög avkastning på investeringar. De nya
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ledningsideal som introduceras ger upphov till kalkylerande relationer

mellan anställda.

Med nya kompetenser i företagsledningen ökar möjligheten till att

urskilja vad som för framtiden skall utgöra företagets särpräglade

kompetensområde. Strategier för fortsatt kompetensutveckling utvecklas

i lednings teamen för detta. Ledningsideologin förfinas så småningom i

ledningsteamen till att omfatta vilken affärslogik som skall gälla i

relationerna internt i företaget och externt mellan kunder och ,an

ställda.

Institutionella entreprenörer i medelstora informationsteknologibolag

har en positiv inställning till tillväxt. I kombination med expander

ande marknad innebär detta att företagen kan växa snabbt. De

ursprungliga ägarna (grundarna) stannar kvar i många företag som delä

gare. Därmed får vi ett familj eföretagande , där familjen kanske inte

alltid har mer än 50 procent av aktierna i bolaget. Trots detta utövar

grundarfamiljen ett dominerande inflytande. Företagen får ett blandat

ägande. Dvs bland ägarna till företagen kan man finna både grundare

till företagen, anställda i företagsledningen, övriga anställda och

externa personer.

En ny typ av familjeföretag, och en ny typ av entreprenörer synes växa

fram i Sverige. Företagen är högteknologiska och kräver både

kontrakts- och specialistideal i ledningen för att bibehålla en hög

kunskapsutveckling. Grundarna till företagen har en öppen inställning

till delägande och befrämjar därigenom nya kompetenser och nätverk

vilka tillförs företaget både genom nya ägare och nya anställda. De

nya personerna i ledningen får därigenom möjlighet till ett institu

tionellt ledarskap tillsammans med grundaren till företaget.

Ledningsteamen kommer på så sätt att bestå av institutionella entrep

renörer av anställda och ägare. De har möjlighet att verka för

tillväxt och stimulera övriga anställda till kunskapsutveckling och

äkta engagemang.
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8.3.2 Ägarformerna i den turbulenta ledningsfasen

Ägarformens förändring under den turbulenta ledningsfasen innebär att

grundarna släpper den direkta kontrollen över både beslutsfattande och

aktiekapital. Ägarförändringarna innebär att de grundarägda bolagen

får ett externt privat, blandat ägande eller att företaget säljs till

ett koncernbolag.

Vanligast bland de företag som ingick i undersökningen var att ett

koncernbolag köpte bolaget. I koncerndotterbolag hämtas styrelse

ordföranden från moderbolaget. Koncerndotterbolagens styrelser består

av tjänstemän från moderbolaget och eventuellt andra dotterbolag inom

koncernen. Koncerndotterbolagen indelas i integrerade och ointegrerade

dotterbolag. Med integrerade bolag menas här att de utgör en del av

moderbolaget på samma sätt som en division och att bolaget i denna

funktion utför en specifik uppgift i moderbolagets verksamhet. Med

ointegrerade bolag menas i stället att dotterbolaget fungerar som en

relativt självständig enhet, med de funktioner som normalt tillhör ett

medelstort företag. De ointegrerade företagen har ofta ett investment

bolag till moderbolag. Koncerndotterbolagen har enligt resultaten från

enkätundersökningen haft en något sämre tillväxt och en något högre

produktivitet relativt övriga ägarformer.

Ledningen i integrerade koncerndotterbolag karaktåristiseras av att

styrelsen består av tjänstemän från moder- och dotterbolaget. Dotter

bolagscheferna i eventuella andra dotterbolag i koncernen ingår ofta i

varandras styrelser. Externa ledamöter saknas i dotterbolagens styrel

ser. Moderbolaget bestämmer till stor del vilka som skall ingå i

dotterbolagens ledningsteam genom att t ex tillsätta VD och styrelse

ordförande. Dotterbolagens ledningsprocess domineras därför av

moderbolagets, vilket innebär att de ledningsideal som gäller för mo

derbolaget även blir gällande för dotterbolagen. Ett flertal

omorganisationer görs, där funktioner tillförs eller avförs från dot

terbolaget. Synergieffekter uppnås genom att dotterbolagens kompetens

tillvaratas och integreras med moderbolagets.

Karaktäristiskt för ledningen av de ej integrerade koncerndotterbola

gen är att grundaren ofta finns kvar i bolaget och är aktiv i
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lednings teamen , eventuellt som delägare (mindre än 10 procent). Dot

terbolaget utvecklas som en egen enhet, i vilken moderbolaget utser

styrelseordföranden som utövar övervakning av ledningen i dotterbola

get. VD rekryteras nästan alltid från moderbolaget, men även annan

rekrytering kan förekomma, dock aldrig dotterbolagets grundare. Genom

moderbolagets institutionella ledningsprocess kan dotterbolaget ta del

av moderbolagets ledningskompetens, tekniska kompetens och upparbetade

nätverk i form av relationer till leverantörs-, kund- och finansiella

marknader (kap 4.2.4).

De externt privatägda bolagen utmärks av att ägaren inte arbetar annat

än som styrelseordförande. Ägaren har möjlighet att övervaka verksam

heten från denna position. Ägarformen förutsätter ett aktivt ägande.

Ägarfamiljen övervakar företagets ledning från styrelseordförande

positionen (kap 4.2.5).

Medelstora informationsteknologi företag oavsett ägarform som startas

grundarägda erhåller en snabbare tillväxt om grundaren finns kvar i

ledningen under den turbulenta ledningsfasen, än om grundaren av någon

anledning inte finns kvar (under i övrigt lika förhållanden). Ägarfor

men ett blandat ägande, i ett medelstort tillväxtföretag, med både

externa och interna ägarkategorier ger både hög produktivitet, lönsam

het och hög tillväxt. De företag där grundaren finns med i företags

ledningen och de bolag som har ett blandat ägande uppvisar den största

tillväh~en.

Näst vanligast bland de företag som ingick i undersökningen var att

företaget fick ett blandat ägande (B - bolag). I denna ägarform finns

grundarna kvar med ett stort aktieinnehav. Familjeföretagandet lever

kvar, men ägarformen har anpassats till de krav som den interna situa

tionen och den externa miljön ställer.

Grundaren eller dennes släktingar är verksamma i alla undersökta B 

bolag. Grundarna är dessutom delägare till företagen (undantag i

Lima). Ledningsteamen utgörs av delägare både vad gäller VD och sty

relseordförandeposterna. De framgångsrika B - bolagen har antingen

utvecklats, från att vara grundarägda, direkt till att bli bolag med
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ett blandat ägande (Charlie, Yankie, 657 ). Vissa bolag har under en

period haft ett företagsledningsägande (Lima).

När ägande och ledning inte separeras tenderar således medelstora in

formationsteknologibolag få effektiva ledningsteam. Detta kan

förklaras av att uppkomsten av kalkylerande relationer förhindras.

Därigenom minskar konfliktnivån och den interna kommunikationen i

företagen förbättras. Genom att ledningsteamen består av delägare med

intresse av företagets avkastning, vilket sammanfaller med externa

ägarnas intressen, ökar möjligheten att enas om de ledningsideal som i

olika situationer i företagets livscykel skall vara gällande. Avsakna

den aven huvudmanna-agentrelation mellan ägare och företagsledning

ger dessutom ett engagemang baserat på kunskap och erfarenhet. Kompe

tens och gemensamma visioner om ledningen av företagen skapar ett

slagkraftigt ledningsteam (jfr tabell 7:3).

Framgång hos företagen med ägarformen blandat ägande förklaras inte

endast utifrån ett ökat engagemang via delägande, utan även utifrån

den förbättrade övervakning som är möjlig när olika kategorier av ak

törer blir delägare. Kapitaltillskott utan samtidigt tillskott av

marknads- eller annan kompetens är inte tillräckligt för att företagen

framgångsrikt skall överleva den turbulenta ledningsfasen (t ex

Yankie3). Kompetensmässigt ges därför B - bolagen en fördel genom

att både ägarna och anställda kan rekryteras med utgångspunkt från den

kunskap de kan tillföra organisationen. Styrelseordföranden är i de

flesta fall en extern ägare med bransch- och företagsledningskompe

tens. Av de olika styrelserna har därför B - bolagens de största

inslagen av externa medlemmar.

Förekomsten av externt ägande i B - bolagen ger incitament till för

bättrad information om företagets vinstnivå och tillväxt. En

3 Yankie knöt till sig "venture-capital" i ett läge där Yankie var i
behov av kapital för expansion. Det visade sig dock att denna delägare var
en belastning i företagets styrelse, då endast kapitalideal förespråkades.
Snart lyckades grundarna till Yankie byta ut denna delägare mot en annan
där kapitaltillskottet tillika följdes aven företagsledningskompetens och
en kompetens inom Yankies verksamhetsområde.
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fristående övervakning tillkommer. De B - bolag som börsintroducerats

är dessutom utsatta för aktiemarknadens effektivitetsövervakning rör

ande lednings teamens handlingar och företagens utveckling. Detta

verkar motiverande för entreprenörerna i lednings teamen. De externa

ägarna har dessutom möjlighet att övervaka effektiviteten i ledningen

och om nödvändigt byta ut eller komplettera entreprenörerna i led

ningsteamen (kap 4.2.6).

8.4 Ledningsinstrumenten i den institutionella ledningsfasen

8.4.1 Flexibel lednings ideologi och situationsanpassad övervakning

Den institutionella lednings fasen karaktäriseras aven flexibel led

ningsideologi, situationsanpassad övervakning, särpräglad lednings

kompetens samt av ett stabiliserande och kunskapsutvecklande engage

mang.

Förutom företagets ursprung, grundarens inflytande och ledningsteamens

utformning utgör företagets ledningsprocess det som i ett lednings

perspektiv är avgörande för framgång. Företagets ledningsprocess styrs

av entreprenörernas ideal, vilka utvecklas till att fungera som en

ledningsideologi. Viktigt i ledningsprocessen är den syn på övervak

ning, kompetens och engagemang som görs gällande i entreprenörernas

handlingar.

En ledningsideologi utmärks av att den består av två komponenter. Den

ena komponenten är en relationskomponent, vilken bestämmer innehållet

i det förhållningssätt människor i organisationen får till varandra.

Relationskomponenterna är tre, kapitalideal, kontraktsideal och speci

alistideal. Kapitalidealen ger kalkylerande relationer i en organi

sation (kortsiktig avkastning, kontroll och direktstyrning).

Kontrakts- idealen ger stabiliserande relationer (intressebalans,

överlevnad och tillväxt). Specialistidealen ger kunskapsutvecklande

relationer.
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Den andra komponenten i en lednings ideologi är företagets affärslogik.

Affärslogiken speglar hur företaget bygger upp sin produkt- och mark

nadsmässiga konkurrenskraft. Även här har tre skilda strategier

uppmärksammats, produktions-, uppdrags- och marknadslogik. Produk

tionslogiken fokuserar produktiviteten. Marknaden betraktas som given

och opåverkbar. Teknologin sätts i fokus. Genom noggrann planering,

kontroll och uppföljning kan teknologin bemästras och produktionen

rationaliseras. Den hierarkiska organisationsstrukturen är viktig,

detaljkontroll nödvändigt.

Uppdragslogiken innebär att produkter och tjänster utvecklas genom

samarbete säljare-köpare. Affärerna definieras i samarbete mellan kund

och företag. Möjligheten till ett friktionsfritt samarbete mellan

företaget, som är den tillverkande och säljande parten och köparen som

har för avsikt att bruka produkten blir väsentligt när uppdragslogik

tillämpas. Projektorganisation runt aktuella uppdrag tillämpas ofta.

Marknadslogiken innebär att företagen fokuserar uppmärksamheten mot en

speciell kundkategori eller marknad. Produktutvecklingen för denna

marknad blir väsentlig och kontakten med kunden likaså. Marknads- och

produktutvecklingsavdelningarna samarbetar för att lösa kundernas

problem. Marknadsorganisation och distributionssystem är konkurrens

faktorer.

Genom att sammanföra relationskomponenterna kapital-, kontrakt- och

specialistideal med de tre slagen av affärstänkande, erhålles nio oli

ka slags ledningsideologier eller synsätt till grund för handlandet.

På basis av intervjuerna av entreprenörer har utsagor om relationer

och affärs tänkande tolkats i enlighet med tabellen nedan (Se vidare

kapitlet 7.2.l).
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Tabell 8:1 Affärslogik och relationspåverkande ideal hos
entreprenörer i de undersökta företagen

relationspåverkande ledningsideal

affärslogik kapitalideal kontraktsideal specialistice.1l

prodllktionslogik "Produktivi leLSjagare" "Familjeföretag" "Konflikt"

Romeo, T Juliet, G, (Vd) Lima, G l, G 2
HOle!,G, Vd Lima, Vd Romeo, konce:nchef

X-rdY, ekonomichef
Tango, G, (Vd)
Papa, S

uppdragslogtk "Konflikt" "Produktutvecklare" "ProdukL~~:.JlJSt"

Romeo, Vd Charlie, Vd India, S
Charlie, ekonomi- ~[ike, Vd
chef

marknadslogik "Konflikt" "Nischulvecklare" "?'."ischspecl~LS('

JuiIel. S Yankie, Vd Sierra, G, S
Bravo, Vd Echo, Vd Alpha, Vd
Alpha, S Golf, G, (Vd:
X-ray, Vd, S

I föreställningsramen behandlas två olika synsätt inom organisations

teorin, agent- och institutionaliseringsteori. När de tillämpas i

ledningen av ett företag leder de olika synsätten till skilda karaktä

rer hos ledningsprocessen (kap 2.4). Det ena synsättet (agentteori)

bygger på en uppfattning om människan som en opportunistisk besluts

fattare, "den kalkylerande människan", för vilken man måste etablera

arrangemang för övervakning och social kontroll. Ett kalkylerande syn

sätt människor emellan leder till att övervakning och kontroll blir

väsentligt för samordning. Övervakningen och kontrollen är ofta orsak

till destruktiva konflikter, vilket medför att den interna kommunika

tionen störs med ineffektivitet som följd.

Det andra synsättet, vilket varit utgångspunkt för analysen, bygger på

institutionalisering av entreprenörers ideal, erfarenhet och kunskap

(figur 6:2). Ett sådant synsätt hos entreprenörerna i ledningen av ett

företag innebär att ledningen inriktas mot kontrakts- och specialisti

deal. Detta leder till stabiliserande och kunskapsutvecklande relati

oner, vilka är tillväxtbefrämjande i medelstora informationsteknologi

bolag.

I tabell 8:1 har exempel givits på ideal hos intervjuade entreprenö

rer. För vissa kombinationer i tabellen har angivits att affärslogik

och ledningsideal är i konflikt. Detta gäller för uppdrags- och
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marknads-kapitalideal och produktions-specialistideal. Uppdragslogiken

som betonar affärsutveckling tillsammans med kunden i intimt samarbete

under längre tid överensstämmer inte med ledningsideal om kortsiktiga

vinster. Uppdragslogiken förutsätter en mer långsiktig tidshorisont,

då investeringar i kundrelationer och utveckling av nya produkter drar

höga kostnader för ett företag. Kapitalidealen bör därför tonas ner om

uppdragslogik skall vara en framgångsrik affärsstrategi.

Marknadslogik tillämpas när produkter finns vilka företaget på effek

tivast möjliga sätt önskar avsätta på olika marknader. Marknadslogik

kan ses som en investeringsfas i företagets utveckling. Utbyggnad av

distributionssystem, bildande av dotterbolag och marknadsföringsakti

viteter innebär lika höga kostnader för ett informationsteknologibolag

som kostnaderna för produktutveckling. Kapitalideologin bör därför

tonas ner även när marknadslogik tillämpas.

Slutligen föreligger konflikt vid samtidig tillämpning av produktions

logik och specialistideal. Produktionslogiken innebär fokusering på de

problem som har att göra med höga kostnader i tillverkningen. Produk

tivitetsmätningar med åtföljande kostnadsnedskärningar är åtgärder som

prioriteras. Direkt övervakning av anställda och budgetplanering är

kortsiktiga åtgärder för att minska kostnaderna. En sådan affärs

strategi är inte konsistent med samtidig kunskapsuppbyggnad och

professionalism. Specialiststrategin kräver i stället en organisation,

vilken stimulerar kommunikationsutbyte och problemlösning. De stränga

budgetramar som ryms inom en produktionslogik är inte effektiva led

ningsinstrument om specialistideal skall leda till kunskapsutvecklande

relationer.

Förutom den konflikt som ligger i tillämpningen av de ovan nämnda kom

binationerna affärslogik och relationspåverkande ideal kan konflikter

uppstå när skillnader i ideal föreligger mellan institutionella ent

reprenörer i samma bolag. Reella motsättningar uppstår när det inte

blir möjligt att enas i ledningsteamen om vilka ledningsideal som

skall utövas (jfr kap 7.2.1).

De fall där entreprenörer uttalat skiljaktigheter i ledningsideal gäl

ler bolag där entreprenörer har en marknadslogik tillsammans med
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kapitalideal (Juliet, S; Alpha, S; X-ray, VD, S), och där entreprenö

rer i samma företag utövar affärslogik och/eller relationspåverkande

ledning som inte överensstämmer. I de fall där både relationspåverkan

de ideal och affärslogik skiljer sig åt (Juliet, X-ray) kan detta bero

på att lednings teamen inte resonerat igenom vad som som är mest vä

sentligt för ledningen. Det kan också vara så att bolaget är i ett

skede där en förändring av ledningsideal håller på att genomföras. De

entreprenörer som utrycker kapitalideal är styrelseordförandena i

företagen (undantag Romeo). De representerar ägare eller är ägare.

Övriga entreprenörer vilka ger uttryck för andra ledningsideal är

grundare till företagen, eller har arbetat länge i bolagen.

När VD och tekniker har olika uppfattningar, som i fallet Romeo, kan

det tolkas som uttryck för deras skilda yrkesmässiga intressen. Om

parterna är medvetna om dessa skillnader, behöver detta faktum inte ge

motsättningar i ledningen.

I fallet Lima, där grundarna har produktions-specialistideal och VD

produktions-kontraktsideal, är åsikterna delade om vilka ledningsideal

som skall gälla. De relationspåverkande specialist- och kontraktsidea

len verkar dock i gemensam riktning, dvs de fungerar kunskaps

utvecklande och stabiliserande.

När kontrakts- o~h specialistideal uteslutande tillämpas, utan inslag

av kapitalideal, finns dock möjligheten att så kallat gratisåkande

("free-ridingn ) uppkommmer. Med detta menas att någon person inte

handlar i enlighet med bolagets bästa, utan utnyttjar endast frånvaron

av övervakning för egen vinning (Crozier, 1964; Alchian & Demsetz,

1972). (Se t ex kap 5.2.2 Ledningsprocessen om Juliets grundares prob

lem med den nye VDn). Det är således nödvändigt att poängtera behovet

av situationsanpassad övervakning av kort- och långsiktig effektivitet

som en del av ledningsprocessen.

I den institutionella ledningsfasen framhävs det unikt särpräglade i

ledningsprocessen. Företagets ledningskompetens är viktig för en fram

gångsrik institutionaliseringsprocess. Övervakning av att handlandet i

företagets olika delar stämmer överens med de krav den rådande situa

tionen kräver är en ledningsuppgift. Ledningsteam fullgör denna
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uppgift mer eller mindre framgångsrikt. Behovet av övervakning minskar

genom en särpräglad ledningskompetens och flexibel ledningsideologi. I

en heterogen och föränderlig omvärld ger psykologiska kontrakt ett

större bidrag till samordning och intern kommunikation än vad formellt

reglerade kontrakt förmår.

8.4.2 Entreprenörernas särpräglade ledningskompetens, stabiliserande

och kunskapsutvecklande engagemang

Den turbulenta ledningsfasen medför förändringar i de medelstora. in

formationsteknologibolagen. Den nya situation som uppstår vid ägar

och ledningsförändringar gör samarbete och kommunikation efter tidiga

re utarbetade normer och tillvägagångssätt olämpliga. Det enda möjliga

samordningssättet blir genom en institutionaliseringsprocess. En orga

nisation som åstadkommer samordning med mindre av övervakning, normer,

regler och färre formaliserade möten och diskussioner blir mer föränd

ringsbenägen och drar samtidigt mindre administrativa kostnader.

Investeringar i ägares och anställdas kompetens kan vara minst lika

väsentligt som investeringar i realkapital i ett medelstort informa

tionsteknologibolag. I en föränderlig och heterogen extern situation

betalas de huvudsakliga investeringarna som görs i kunskap och kompe

tens tillbaka genom ett ökat engagemang, vilket stimulerar samarbete

och kommunikation. Entreprenörernas kunskaper kan sägas bli reproduce

rad i produkter och produktionssystem. De anställdas kunskap och

erfarenhet, produktionssystemens effektivitet och produkternas kvali

tet blir konkurrensfaktorer.

Egenintresse och moral uppfattas ofta som motstridiga intressen, där

egenintresset är förknippat med det egna välbefinnandet och moralen

står som ett etiskt hinder för ett handlande i eget intresse. I en

högteknologisk och expansiv bransch är behovet av engagemang och kom

petens hos de anställda - trots förekomsten av kalkylerande relationer

- de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till i ledningsprocessen.

Förutsättningen för en framgångsrik institutionaliseringsprocess är

att företagets entreprenörer förstår de ledningsideal som ligger till
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grund för vidtagna åtgärder. Opportunistiskt handlande skadar företa

gets interna moral och försämrar både interna och externa relationer.

För framtida tillväxt och effektivitet är ett företag beroende av både

intern och extern acceptans för sin särpräglade ledningskompetens och

ledningsideologi. Ledningsidealen anpassas till den fas företaget ut

vecklingsmässigt befinner sig i, liksom till de produkter som

tillverkas och marknadsförhållanden som gäller.

I institutionaliseringsprocessen stimuleras handlingar vilka

överensstämmer med entreprenörernas ledningsideal, ovsett om detta

innefattar att bryta mot regler och procedurer. Därigenom motverkas

tendenser till byråkratisering. Ett institutionellt tänkesätt hjälper

till att stabilisera verksamheten och innebär att företagsledningen

och ägarna utvecklar en kompetensutvecklande syn på företagets verk

samhet. Med en gemensam syn på övergripande frågor sprids kunskap om

företaget både bland anställda och hos externa aktörer. Ett företags

särpräglade ledningskompetens kan sägas vara summan av de institutio

nella entreprenörernas kunskap, erfarenhet och färdigheter så som de

tar sig uttryck i gemensamt och individuellt handlande.

Den särpräglade ledningskompetensen kan beskrivas som:

- ledningskompetens som kommer av erfarenhet

- ledningskompetens som härrör från entreprenörernas kunskapsnivå,
t ex tekniskt och ekonomiskt kunnande

- ledningskompetens som uppnås genom entreprenörernas relationer
med övriga entreprenörer i lednings teamet och med externa aktörer
i samhällsorganisationer, leverantörs- och kundföretag

strategisk ledningskompetens, dvs kompetens som har att göra med
företagets roll i framtiden.

Kunskapen är antingen individuell eller nedplöjd i produkter, maskiner

och system. Ett växande högteknologiskt företag är i ett ständigt be

hov av ny teknisk kunskap. I en institutionell ledningsfas innefattar

detta ett ständigt behov av kunskap om teknologiska förändringar och

förändringar på olika marknader.
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Det förhållandet att marknaderna för informations teknologi bolagen är

mycket föränderliga gör att det inte är möjligt att räkna med att in

vestera stora resurser i realkapital (undantag finns, t ex Echo och

Tango). I stället blir kompetens, kunskap, erfarenhet och engagemang

hos entreprenörer och övriga anställda viktiga faktorer för att åstad

komma den nödvändiga flexibiliteten i ledningsideologierna.

Både företagens osäkra situation och aktörers opportunism, kalkyleran

de relationer och begränsade rationalitet är faktorer att beakta vid

utformningen aven lednings ideologi som förväntas leda fram till ett

äkta engagemang hos de anställda. Det kunskapsutvecklande engagemang

som upplevs i ett medelstort informationsteknologibolag i en entrepre

nörieli lednings fas transformeras via kalkylerande engagemang i den

turbulenta ledningsfasen, till det större företagets komplexa rela

tionsmönster med nätverk inom företaget och mellan företaget och

aktörer i andra företag. Tranformationsprocessen innebär svårigheter

för inblandade entreprenörer att förstå de nya förhållanden som gäl

ler.

Ledningsprocessen i företag som arbetar för en effektiv informationsö

verföring av kunskap, utmärks förutom av engagemang också av

interaktiv kompetens hos chefer (Argyris, 1962, 1964). Ledningsteamen

arbetar för att skapa en egen identitet hos företaget. Detta syftar

till att ge relationer en viss permanens och tillfredställelse hos dem

som arbetar i företaget. De anställda agerar för att försvara och ut

veckla företaget. Genom att ledningsideologin flexibelt anpassas till

den situation företaget befinner sig i kan konflikter undvikas och

verksamheten fungera effektivt. Entreprenörernas handlingar ger då

uttryck för en särpräglad ledningskompetens.
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8.5 Jämförelse med tidigare livscykelteoretisk forskning

8.5.1 Företagens livscykel i tidigare forskning

I detta delkapitel skall den presenterade livscykelteorin över led

ningsprocessens förändring i olika faser av företagets tillväxt

jämföras med tidigare teorier inom området. Förhoppningen är att genom

en jämförelse eventuellt styrka, utveckla eller ifrågasätta vissa ti

digare teorier och därigenom stärka teoribildningen på området.

Teorin om företags livscykel beskriver olika faser i företagens ut

veckling. Av den litteratur som finns inom området refereras nedan den

som behandlar innehållsmässiga aspekter på företagsledning. Forsk

ningen om ledningsstilar och marknadsstrategier i tillväxtfaser

utelämnas.

Flera forskare beskriver företags tillväxt i en S-formad kurva, där

tillväxtfaserna ställer specifika krav på ledningsformer, stilar,

styrning och strategier. (Rostow, 1960; Steinmetz, 1969; Greiner,

1972; Mueller, 1972; Rhenman, 1974; Normann, 1975; Adizes, 1979; Chur

chill & Lewis, 1983; Hedlund, Hägg, HörnelI och Ryden, 1985; Dyer,

1986).

De egna forskningsresultaten relateras i första hand till Steinmetz

(1969), Greiners (1972), Churchill & Lewis (1983), Dyers (1986) och

Flamholz (1986) teorier. Dessa forskares teoribildning bygger på före

komsten av förändringar i företagens inre ledningsorganisationer.

Vissa forskare använder sig aven marknadsansats (Rhenman, 1974; Nor

mann, 1975), andra behandlar olika ledningsstilar (Adizes, 1979).

Steinmetz (1969) beskrev utvecklingsfaserna som fyra: direkt övervak

ning av grundaren/entreprenören, övervakad övervakning, indirekt

kontroll och divisionaliserad organisation.

Den första fasen i Steinmetz (1969) teori utmärks av att överlevnad är

det viktigaste målet för företagen. I fas två måste grundarna lära sig

att delegera beslutsfattande samt att systematisera sin affärside på

något sätt. Likaså måste nyckel tal bearbetas, kunskap om marknader
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sökas, administrativa rutiner och sätt att övervaka att de följs ut

vecklas. Sätt att kommunicera inom företaget och mellan företaget och

dess kunder ska utvecklas, kontakter och nätverk etableras på olika

marknader och verksamheten legitimeras.

Gränserna mellan den första fasen och fas två är enligt Steinmetz 25

till 30 anställda och mellan fas två och fas tre, 250 till 300 an

ställda. Om företaget klarar att växa till fas tre är det enligt

Steinmetz så att säga "hemma". Det har klarat tröskeln till de litet

större företagen, vilka inte längre är lika beroende av förändringar i

marknader, efterfrågan, teknik etc. Det är dessa fas två-företag som

är inne i den kritiska period av institutionaliseringsprocessen som i

denna bok benämns den turbulenta ledningsfasen.

Greiner (1972) utvecklade en livscykel teori som baserades på fem fak

torer. Dessa är ålder, storlek, utvecklingsfas och kriser (evolution,

revolution). Greiners flöde innefattade fyra olika faser, omväxlande

med kriser, vilka ett växande företag antas genomgå. Dessa faser är:

- grundarens era (kreativitetsfas), följt aven ledarskapskris
vilken leder till anställning aven VD

- funktionsorganisation med centraliserat beslutsfattande
(direktstyrning), följt aven autonomitetskris

- delegering av beslutsfattande följt aven kontrollkris och

- samordningssträvanden följda aven byråkratiseringskris
(Greiner, 1972).

Enligt Greiner (1972) bestämmer industrins tillväxttakt hur snabbt

utvecklingen framskrider. Företag i snabbväxande branscher når en

större storlek så snabbt att de inte hinner stabilisera företagsstruk

turen. Ledningsproblem blir därför rotade i tiden. I hela företagets

livscykel är åtgärder som företas för att lösa specifika problem grun

den till utvecklingen av nya problem, i ett ständigt oavslutat

kretslopp. Vid snabb tillväxt blir företagsstrukturen inte anpassad

till ledningsformen. Ledningens innehåll svarar då inte mot den komp

lexitet som företagsstrukturen har.
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Churchill & Lewis (1983) gör en tillbakablick på tidigare forskning.

Författarna presenterar en modell vilken beskriver förändringar i både

ledningsstil, organisationsform, omfattningen av formella system i

företaget, huvudsakliga strategier och ägarens engagemang. De fasei

som livscykeln indelas i är fem: "existens", "överlevnad", "succe",

"take-off" och "resursmognad".

I den första fasen i Churchill och Lewis (1983) teori,

"existensfasen" , är företagets huvudsakligaste problem att skaffa kun

der och tillverka produkter eller utföra tjänster i enlighet med de

order som tas in. Grundaren är identisk med företaget. Grundaren utför

alla viktiga uppgifter och är den som tillsammans med släktingar och

vänner, tillhandahåller kapital, energi och framåtanda.

I den andra fasen, "överlevnads fasen" , har ett företag tillräckligt

med kunder och en tillräckligt stor produktionsanläggning för att de

omedelbara existensproblemen skall vara överstökade. I stället blir

kostnads- och intäktskalkylering en viktig del av planeringen. Många

företag växer inte särskilt mycket i "överlevnadsfasen" på grund aven

lönsamhet som inte ger möjlighet till ökad tillväxt. Företag köps upp,

misslyckas fullständigt och går i konkurs i denna fas.

De företag som når den tredje tillväxtfasen, "succe", delar författar

na in i två delgrupper. Ena gruppen, "succe-frigörelse", består av

företag vars grundare avser frigöra sitt heltidsengagemang i företa

get. Företagets omsättning och vinst är tillräcklig för att företaget

skall fortsätta i denna omfattning av verksamheten, förutsatt att

marknaderna inte förändras på ett sätt som den existerande företags

ledningen inte kan hantera. Den andra gruppen, "succe-tillväxt" är de

företag där grundaren konsoliderar företaget och frigör resurser för

tillväxt. Det är "succe-tillväxt" företagen som fortsätter till fas

fyra.

"Take-off" innebär snabb tillväxt med åtföljande lednings- och finan

sieringsproblem. Grundaren delegerar beslutsfattandet till en anställd

företagsledning och skaffar kapital för att finansiera den snabba

tillväxten. Grundaren dominerar, om denne fortfarande finns kvar i
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företaget, genom aktiemajoritet och genom erfarenheten och kunskapen

hos sin person.

Fas fem benämns "resursmognadsfasen". I denna fas görs den största

insatsen för att konsolidera och kontrollera de finansiella vinsterna

som kommit med den snabba tillväxten. Smådriftsfördelarna skall åter

skapas. Företagets ledning professionaliseras. Grundaren och företaget

är relativt separerade från varandra. Företaget har nu fördelen av

storlek, finansiella resurser och professionellt kunnande.

Författarna talar även om en möjlig sjätte fas, "den förstenade

organisationen", som inträffar när ett stort företag alltjämt inte

lyckas reproducera sitt ursprungliga entreprenörskap (Churchill & Le

wis, 1983).

Dyer (1986) utvecklade en livscykelteori om kulturell förändring i

familjeföretag. Förändringsprocessen indelades i fyra faser. Den förs

ta fasen är att "skapa företaget". I denna fas är företagets

överlevnad mycket väsentlig. Företaget är en angelägenhet för hela

grundarens familj. Kapitalanskaffning är problematiskt. Grundaren sat

sar på produktutveckling och marknadsföring.

Den andra fasen i Dyers (1986) teori innebär "tillväxt och

utveckling". Ansvar delegeras för att grundaren framgångsrikt skall

kunna behärska denna fas i utvecklingen. Grundarens kunskaper överförs

om möjligt till de anställda. Nya ledare tränas upp. I denna fas upp

står ofta konkurrens mellan familjemedlemmar och anställda om

ledningen. Grundaren träder tillbaka och nya ägare kommer in. Fas tre

innebär att den andra generationen tar över. De företag som överlever

till denna fas har nu mognat. Grundaren är inte längre den dominerande

kraften. Företaget har en komplex ägarbild. "Offentligt ägande och en

professionell företagsledning" utmärker den fjärde fasen. För att

företaget skall fortsätta att utvecklas behövs nytt kapital, vilket

erhålles genom börsintroduktion. En professionell företagsledning an

ställs om inte familjen har den nödvändiga kompetensen (Dyer, 1986).

Flamholz (1986) fann två huvudfaser, "entreprenörsfas" och

"professionaliseringsfas". Entreprenörsfasen indelas i två delfaser.
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Den första av dem benämns "nytt företag". Uppgiften i denna fas är att

definiera marknader och utveckla produkter. Överlevnadsproblem domine

rar. Denna andra fasen innebär "expansion". Operativa problem uppstår

vilka kan hänföras till tillväxt. Den "professionella fasen" kan också

indelas i två delfaser. "Professionalisering" är den första delfasen.

Här görs formalisering av rutiner, definition av roller, utarbetas

effektivitetsmått, införs lednings- och kontrollsystem. Den andra del

fasen är en "konsolidering". I denna fas sker utveckling aven

företagskultur med värderingar, tankemönster och normer i företaget.

8.5.2 Sammanfattning av hittillsvarande forskning om företags

livscykel

De olika bidragen till teorin om företags livscykel som har beskrivits

i detta kapitel bidrar till förståelsen av organisationsproblem som

uppkommer beroende av företagets tillväxt. Vissa av teorierna beskri

ver möjligheten att utöva kontroll i olika faser (Steinmetz, 1969;

Farna & Jensen, 1983). Andra teorier handlar om organisationsform och

beslutsfattande (Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983). Äter andra

behandlar grundarfamiljens förändrade situation när företaget växer

och ledningen professionaliseras (Dyer, 1986; Flamholz, 1986; Chur

chill & Lewis, 1983). Den analys jag gör i kapitlen 5 till 8 ansluter

sig närmast till den andra kategorin av livscykel teori om med organi

sationsform menas företagets ägarform och topporganisationens

formering av chefer samt med beslutsfattande menas karaktären på led

ningsprocessen i olika faser av företagets livscykel.

Till skillnad från tidigare forskning är livscykelteorin som presente

ras i föreliggande bok situationsspecifik. Analysen begränsas till en

viss teknologi, i vilken speciellt extrema osäkerhetsförhållanden

föreligger. Vad som dessutom skiljer den presenterade teoribildningen

i detta arbete från tidigare forskning är synen på företagets tillväxt

som ett resultat aven institutionaliseringsprocess. Företagens led

ningsmässiga förändringar behandlas som ett organisations teoretiskt

fenomen. Ledningsförändringarna antas kunna förklaras av det sätt på
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vilket entreprenörer tolkar och omtolkar omvärlden i faser av företa

gens livscykel. De presenterade forskningsresultaten presenteras
översiktligt i tabell 8:2.

Tabell 8:2 Karaktäristika hos företagens livscykel i olika
tillväxtfaser enligt olika författare

Steinmetz, Greiner, Farna & Churchill Dyer, Flamholz, Steiner,
1969 1972 Jensen, & Lewis 1986 1986 1990

1983 1983

attri- kontroll evolution- agentteori or!!anisa- familje- ntreprenör- Institutionaliserings-
but revolution tio~nsfonn företur:er professionell process

Fas l direkt grundarens grundaren existens- skapa en trepre- entreprenörielI
övervak- era, kreativ, bär risk, problem, företager., nörsfas, ledningsfas,
ning av innovativ äger aktier, skaffa kun- överlevnads- nytt grundarnas
grundarna fas, ledar- fattar der, tillver- problem, företag, levnadsideal,

10-30 unst skapskris, beslut ka produk- familjeange- definiera initiativ,

överlevnad anställning ter, grunda- lägenhet, marknader, produktide,
av VD ren =företa kapitaJan- utveckla kunskapsutvecklande

get skaffning produkter engagemang

Fas 2 övervakad expansiv grundaren överlevnad tillväxt expansion, turbulent ledningsfas,
övervakning fas, funk- bär risk, kostnads-, och operativa ägarförändring,
"att vara en tionsorga- anställda intäktskal- utveckling, tillväxt- ledningsförändring,

ledare", tillväxt nisation, fattar beslut kylering, ansvar dele- problem ledningsteamets lednings-
och expansion, direktstyrning övervaknings dålig lön- geras, nya ideal, övervakning
ta kalkylerade centraliserat problem med- samhet, ledare, makt- genom hierarki,
risker beslutsfattan- för kostnader ägarföränd- konflikt kompetens, kalkyle-

de, autono- ri'ngar, kon familj-anstä- rande engagemang
mitetskris kurser llda, nya

ägare

Fas 3 indirekt mognads fas spritt a)succe-fri andra professio- institutionell
kontroll, delegering, ägande, görelse, generatio- nell fas, ledningsfas,
problem kontroll- styreIsen grundaren nen tar professio- affärsutveckling,

kris, övervakar lämnar före över, kompl nalisering kompetensutveckling,
företags- taget, b) ex ägarbild, lednings- flexibel lednings-
ledningen succe-till- och kon- ideologi,
motivations- växt trollsystem situationsanpassad

Fas 4 divisiona- stabil fas, problem, av- take-off, spritt konsoli- övervakning,

liserad. samordn- saknad av snabb ägande, dering, särpräglad lednings-

organisa- ingsträvan- riskvillighet tiJJväxt, professio- företagsku- kompetens, stabili-

tion den, ger lednings- lednings-, nell före- ltur, värde- serande och

byTilkTI- problem finansier- tagsled- ringar, tan- kunskapsutvecklande

tiserings- ingsprob- ning, börs- kemönster, eng3gemang

kris lem introduktion normer
~

Fas 5 resurs-
mognad
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Steinmetz (1969) konstaterade att problem uppstod i ledningen av ett

företag beroende av dess storlek och ledningsorganisation. Författaren

poängterade att medelstora företag befinner sig i en speciellt svår

utvecklingsfas, vilken de måste växa sig igenom innan de kan klassifi

ceras som storföretag. Dessa forskningsresultat har varit vägledande

vid urvalet av undersökningspopulation i föreliggande arbete.

Greiners (1972) teori var en evolution-revolutionsteori, där varje fas

i företagens tillväxt avslutas med en kris. Teorin stämmer inte med de

iakttagelser jag gjort beträffande informationsteknologi företagens

utveckling. Vissa entreprenörer upplever den turbulenta ledningsfasen

som krisartad. I många företag hanterar dock lednings teamet denna fas

i livscykeln utan att företaget behöver hamna i en krisartad situa

tion. Det framgår i analysen att det snarare är lednings teamens

sammansättning av kompetenta entreprenörer och det lednings innehåll

som därav kommer som utövar det avgörande inflytandet på tillväxten

(kap 4). Några evolutionsbetingade kriser har inte kunnat härledas.

Den turbulenta ledningsfasen där ägar- och lednings förändringar påver

kar ledningsprocessen är således inte nödvändigtvis en krisperiod för

företagen eller inblandade entreprenörer, förutsatt att ledningen lyc

kas svara upp mot de situationsbetingade krav som uppkommer.

Det faktum att ägarformen förändras när företagen växer är ett för

hållande som inte heller Fama & Jensen (1983) tar hänsyn till i sin

agentteoretiska modell över företagets tillväxt. I de framgångsrika

informationsteknologibolagen löses övervaknings- och motivations

problemen genom att ägandet sprids till fler aktörer i lednings teamen

än endast till grundaren. Huvudmanna-agentförhållandet upphör genom

att en huvudman och en uppdragstagare inte kan urskiljas. Därigenom

förlorar ekonomiska belöningssystem rollen som skapare av engagemang

och symboliska ledningsinstrument blir mer betydelsefulla. Agentteorin

förlorar sitt förklaringsvärde.

Churchill & Lewis (1983) har gjort en analys i hela fem faser. Grunda

rens engagemang i företaget är en av undersökningsfaktorerna.

Författarna visar att grundaren kan fortsätta sitt heltidsengagemang

eller minska ner på detta. Författarna lägger stor vikt vid behovet av
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finansiering av den växande rörelsen, men diskuterar inte vilka finan

sieringsmöjligheter som föreligger vid olika ägarformer. Vilka

möjligheter i form av delägande eller externt privat ägande som därvid

existerar för grundaren diskuteras inte. Inte heller gör de en analys

av hur företaget påverkas vid minskat eller ökat grundarengagemang (se

analysen av enkät- och intervjuundersökningarna). Churchill & Lewis

(1983) visar även på den professionalisering som sker i fas fem, där

behovet av entreprenörskap fortfarande finns kvar. Denna analys före

ter i dessa delar en likhet med den här presenterade institutionella

livscykel teorin. I tillväxtbolag synes det vara viktigare att led

ningsfunktionen byggs upp av entreprenörer med företagslednings-,

marknads- och teknisk kompetens än med entreprenörer med möjligheter

till att ge bolaget kapitaltillskott.

Dyers (1986) teori visar på ~rundarens och ägarens betydelse för till

växten. I Dyers bok finns en analys där en ingående diskussion görs om

möjliga konfliktorsaker, dels mellan familjemedlemmar å ena sidan,

dels mellan familjemedlemmar och anställda chefer å andra sidan.

Eftersom jag inte uppmärksammat denna forskningsfråga kan jag inte

uttala mig om hur väsentlig den är för de studerade informationstekno

logibolagen. Vad som utmärker Dyers modell är att grundarna träder

tillbaka redan i fas två. I fas tre är grundaren inte längre den domi

nerande kraften. Mina resultat visar att grundaren har ett större

inflytande på företagets utveckling under en längre period än vad som

här antas.

Flamholz (1986) delar upp tillväxten i entreprenörsfas och professio

nell fas. I den professionella fasen betonar författaren dels

uppbyggandet av ett byråkratiskt system med rutiner, roller, lednings

och kontrollsystem, dels - i ett senare skede - konsolidering med

hjälp av värderingar, tankemönster och normer. Detta synsätt stämmer

inte med den ledningsprocess jag presenterat för den institutionella

ledningsfasen. För att kunna fungera i ledningen av informationstekno

logiföretagen ger Flamholz (1986) en alltför inflexibel lednings

modeIl. En tänkbar förklaring till detta är att Flamholz modell be

skriver företag i traditionella branscher, medan här behandlas företag

i extremt osäker miljö.
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8.6 Sammanfattning av den presenterade livscykel teorin

Kapitel åtta är ett försök att sammanfatta en del av de viktigaste

resultaten från de empiriska undersökningarna i en sammanhängande

livscykelteori över de ledningsförändringar som sker när medelstora

företag i extremt osäker miljö institutionaliseras.

Jag har därvid funnit att grundarägda och företagsledningsägda bolag

är de mest framgångsrika ägarformerna i den fas av företagens utveck

ling som benämns entreprenörsfasen. När företagen fått en storlek på

ca 50 Mkr eller har ca 100 anställda, sker förändringar i ägandet som

får konsekvenser på ledningen av företagen. Företagen går in i en tur

bulent ledningsfas.

Den turbulenta lednings fasen innebär ägarförändringar där för de fles

ta företag endera av två utvecklingslinjer följs. Den ena utvecklings

linjen är att företaget köps upp aven koncern. Detta har varit vanli

gast. Den andra är att företaget får flera ägare, både interna och

externa. Denna ägarform benämns ett blandat ägande.

För de företag som kommer att ingå som dotterbolag i en koncern inne

bär den nya ägarsituationen att företagens självständiga institutio

nella livscykel avbryts. De företag som efter den turbulenta lednings

fasen har ett blandat ägande får däremot möjlighet till en fortsatt

egen institutionell tillväxt. Den presenterade livscykelteorin kan

kort sammanfattas på följande sätt:

Fas ett, den "entreprenöriella ledningsfasen", utmärks av kontrakt 
och specialistideal i en livsform hos entreprenörerna som utmärks av
en önskan om företagets tillväxt. Samtidigt utmärks entreprenörerna
av ledningsideal vilka strävar mot att utveckla kompetens genom ökad
kunskap om teknologier, kunder och marknader för att kunna utveckla
nya produkter.

Fas två, den "turbulenta ledningsfasen", utmärks av att nya ägare
och nyanställda i ledningen av företagen medför inslag av kalkyler
ande relationer. En begynnande hierarkisk ordning införs i en
tidigare helt informell organisationsstruktur. Skillnader i kompe
tens mellan individer, kapitalbehov för fortsatt expansion,
övervakningsproblem på grund av uppkommande konflikter och effekti
vitetsproblem förekommer. Detta ger upphov till omorganisationer och
chefsbyten, eventuellt nya ägarförändringar.
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Fas 3, den "institutionella ledningsfasen", utmärks av att turbulen
sen i form av chefs- och ägarförändringar upphört eller minskat i
omfattning. Organisationsstrukturen har erhållit en form som blivit
ändamålsenlig i förhållande till bolagets storlek och kompetens.
Omvärlden tolkas och omtolkas. Den aktuella situationen påverkar
därigenom beslutsfattande och handlingar. Ledningsidealen diskuteras
och kommuniceras mellan ägare, chefer och övriga anställda. Den där
av uppkomna, i förhållande till den turbulenta ledningsfasen,
stabiliteten och kunskapsutvecklingen ger ökat engagemang.
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9 SAMMANFATTNING

9.1 Forskningsfrågan

Huvudsyftet med denna bok är att, ur ett ledningsperspektiv försöka,

besvara forskningsfrågan hur medelstora företag i en komplex och

föränderlig miljö får en balanserad tillväxt. En teoretiskt och empi

riskt grundad livscykelteori har utvecklats för analys av förändringar

i företagens ägande och ledning.

I ett ledningsperspektiv analyseras vad som utmärker de undersökta

företagens ägande och topporganisation. Analysen innefattar hur för

ändringar i ägarformerna under livscykeln, genom entreprenörer i

företagens ledningsteam, påverkar företagens ledningsprocesser. Det

gjorda urvalet medelstora informationsteknologibolag antas kunna

representera en större population högteknologiska företag i en komplex

och föränderlig yttre miljö.

Framgång i förändringsprocessen visar sig vara beroende av entreprenö

rernas åtgärder i företagens ledningsteam. Sammansättningen av

entreprenörer i ledningsteamen, dvs hur lednings team formeras i olika

faser av företagens utveckling, har betydelse för hur pass framgångs

rik institutionaliseringsprocessen blir (för en definition av

institutionaliseringsprocessen, se kap 1.3.2). Ledningsprocesserna i

företagen kommer att förändra utseende beroende av vilka entreprenörer

som interagerar och utövar inflytande. Jag beskrev vad som struktu

rellt utmärker ledningsteamen i företag med olika ägarformer i

kapitlet fyra. Institutionaliseringsprocessen påbörjas redan vid

starten av företaget. Det förlopp som då påbörjas får sin avslutning

först då företaget inte längre har en egen institutionell ledning.
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Urvalspopulationen har kartlagts från företagens grundande till 1986

för att göra det möjligt att teoretiskt och empiriskt beskriva och

analysera situationsfaktorer som påverkar entreprenörer i ledningstea

men. Särskilda undersökningstidpunkter i företagens livscykler var i

enkätundersökningen, förutom företagets starttidpunkt, 1979, 1984 och

1986.

För att kunna urskilja vad som utmärker ledningsprocesserna och sär

skilja olika sätt att formera ledningsteamen i olika faser av

företagens livscykler har data från olika tidpunkter insamlats från 45

informationsteknologibolag. Några av de forskningsfrågor som besvarats

är följande:

- Hur förändras ledningsteam och ledningsprocesser när ett företag i
komplex och föränderlig miljö växer?

- Vilka externa situationsfaktorer påverkar institutionaliseringspro
cessen?

- På vilket sätt förändras ägandet vid tillväxt?

- Vilka funktioner har grundaren i olika skeden av företagets till
växt? Varierar dessa funktioner med hänsyn till ägarformen?

- Hur påverkar affärslogik och ledningsideal strategier, relationer
och engagemang i ledningen av företagen?

- Vilka levnads- och ledningsideal har ägarna respektive anställda i
ledningsteamen och hur påverkar detta ledningens innehåll?

9.2 Forskningsmodellen - ett situationssynsått

9.2.1 Situationssynsättet

Ett situationssynsätt valdes för att på en relativt hög beskrivnings

nivå få en förståelse för institutionaliseringsprocessen från dess

början vid företagets bildande.

För att med ett situationssynssätt kunna beskriva vad som påverkar

institutionaliseringsprocessen har kunskap inhämtats om hur entrepre

nörer i olika företag tolkar den situation företaget befinner sig i
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med hänsyn tagen till företagens ursprung, historia, storlek, teknik,

produkter, marknad, tillväxt och ägarform.

Instituti ona liserin~sprocessen

Entreprenörers tolkning och omtolkning
av situationen

Lednin~steam

Ägare
VD
Övriga företagsledningen

Le d n in ~sp rocessen

Flexibelledningsideologi
Situationsanpassad övervakning
~.ärpräglad ledningskompetens
Akta engagemang

Påverkbara situan"on,>!aktorer '---- --
Ägarform
Tillväxt
Teknik
Produkter
Marknader

Figur 9:1 Forskningsmodellen

Forskningsmodellen utgör en livscykelteori över företagens tillväxt

och ledningsmässiga utveckling. Teorin har utvecklats under forsk

ningsprocessens gång i en iterativ tolkningsprocess.

De entreprenörer som formerar lednings teamen påverkar ledningsinnehål

let genom de ledningsideologier som utövas.

Institutionaliseringsprocessens förlopp innebär en dialog mellan ägar

na till företaget och mellan entreprenörer i företagsledningen. Denna

dialog avser vilka lednings ideal som i olika perioder av företagets

utveckling skall vara dominerande i företagsledningen. En flexibel

ledningsideologi innebär att entreprenörerna lyckas tolka omvärldsfö

rändringar och anpassa lednings ideologin till vad som krävs med

anledning av dels förändringarna i omvärlden, dels förändringarna som

påkallas av den inre organisatoriska situationen.
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Framgång i institutionaliseringsprocessen innebär en balanserad till

växt för företaget. För att uppnå en sådan tillväxt måste företagen

kunna knyta till sig företagsekonomisk erfarenhet och kompetens inom

flera funktionella områden. En framgångsrik institutionaliseringspro

cess ger dessutom de anställda möjlighet till ett visst mått av

självförverkligande. Företaget blir en källa till engagemang så att

den enskildes initiativ och kunskap tas till vara i ledningen och

utvecklingen av företagets kompetens. Företaget får därigenom så

småningom en självständig identitet. Denna ger organisationen ökad

överlevnads- och konkurrensförmåga. Företaget blir därigenom inte

längre så beroende av vissa personer, t ex grundaren eller vissa

ägare.

9.3 Den teoretiska föreställningsramen

Livscykelteorin byggs upp av begrepp som beskriver ledningsstruktur

och ledningsinnehåll i företagen. Det som med ett situationssynsätt

antas påverka institutionaliseringsprocessen är företagens interna och

externa situation, företagets ledningsteam och den utövade lednings

processen. Situationsfaktorerna, dvs det som vid ett givet tillfälle

påverkar entreprenörernas handlande, delas upp i opåverkbara, ur

sprung, historia och storlek och påverkbara situationsfaktorer,

företagens ägarform, teknik, produkter, marknad och tillväxt.

Institutionaliseringsteorin beskriver nödvändigheten av uppbyggnad av

lednings ideologi och särpräglad ledningskompetens i en växande organi

sation. Institutionella entreprenörer har möjlighet att påverka

ideologi och kompetensuppbyggnad. Att etablera ledningsideologier,

vars affärs- och relationsmässiga innehåll kan förändras om situatio

nen så kräver (flexibel) är det viktigaste för att åstadkomma en

kompetensutveckling som är relaterad till företagets affärer. Att

bygga samordning på moraliskt och spontant-expressivt engagemang är

det viktigaste för att lösa upp kalkylerande relationer och opportu

nism och i stället etablera stabiliserande och kunskapsutvecklande

relationer i företaget.
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Jag tillförde entreprenörs- och agent teorin ett resonemang om levnads

och ledningsideal hos entreprenörer. Levnadsideal antogs påverka det

innehåll som ges ett företags ledning. Jag visade på tre olika livs

former för entreprenörer som påverkar deras arbetslivssituation,

lönearbetslivsform, självständighetslivsform och karriärbunden livs

form. Jag redogjorde för ett agenteoretiskt synsätt i vilket huvudmäns

övervakning av uppdragstagare var utgångspunkt för en diskussion om

ägande och ledning av små och medelstora företag.

Jag fann att ideal, övervakning, kompetens och engagemang är interak

tiva delar av ledningsprocessen och väsentligt i institutionalise

ringsprocessen. Jag redogjorde för en livscykel teori i vilken ett

företag under tillväxt passerar ett antal utvecklingsfaser. Dessa

utvecklingsfaser ställer var och en specifika krav på företagsled

ningen. I situationsbestämda teorier är tid en faktor som påverkar den

utveckling teorierna söker beskriva. I handlingssituationer i led

ningen av företaget påverkas en entreprenör av företagets historia.

Dessutom påverkas entreprenörerna av interna och externa relationer

och visioner om företagets framtid.

9.4 Några empiriska resultat

Två empiriska undersökningar har redovisats. Den ena undersökningen är

en enkätundersökning, den andra en intervjuundersökning. Förutom att

generera forskningsresultat användes resultaten från enkätundersök

ningen vid urvalet av fall i intervjuundersökningen. I redovisningen

av intervjuundersökningen har jämförelser gjorts mellan företagens

ledningsprocesser i termer av levnads- och ledningsideal, övervakning,

engagemang och särpräglad ledningskompetens.

Enkätundersökningen visade att de flesta företagen, 30 av totalt 45,

startades aven eller flera grundare vilka ägde och ledde verksamheten

de första åren. Denna fas i företagens livscykel benämner jag den

entreprenöriella ledningsfasen. Ägarformerna är i denna fas förutom

grundarägda bolag även företagsledningsägda.
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När företagen nått en viss storlek inträder en period i deras livscy

kel vilken benämnes den turbulenta ledningsfasen. I denna fas sker ett

flertal förändringar i företagens ledning och övriga organisation. Nya

ägare inträder helt eller delvis i ledningsteamen. Grundarens roll

blir inte så framträdande, till förmån för nyanställda i nya lednings

funktioner. Ägandet av företagen formerar sig vanligen i någon av tre

nya ägarformer. Dessa är koncerndotterbolag, externt privatägda bolag

eller bolag med ett blandat ägande.

I enkätundersökningen har kunnat påvisas att ägarformen för de flesta

undersökta företag förändras från grundarägda bolag i entreprenörsfa

sen till koncerndotterbolag eller blandat ägande när företagen växer

över cirka 100 anställda eller 50 Mkr i omsättning. Ägarförändringarna

var sådana att 13 av de 29 företag som startades som grundarägda

övergått från att vara grundarägda till att bli koncerndotterbolag,

dvs företaget köps aven koncern. I 8 företag förändrades ägandet till

ett blandat ägande. Det blandade ägandet innebär att flera ägarkatego

rier uppträder i samma företag. Det företag i intervjuundersökningen

vilket grundades med företagsledningsägande har även 1986 samma ägar

form (Echo i intervjuundersökningen).

Enkätundersökningen visar att grundarna efter den entreprenöriella

ledningsfasen har en fortsatt stor betydelse för en framgångsrik

institutionaliseringsprocess. Grundarens närvaro har ett positivt

inflytande på företagets tillväxt, förutom under den entreprenöriella

ledningsfasen, även under den turbulenta ledningsfasen av livscykeln

då nya ägare eller delägare kommit in i ledningsteamen. De tillväxt

mässigt mest framgångsrika företagen har alla haft företagens grundare

arbetande i företagsledningen under den turbulenta ledningsfasen.

Utsagan att grundaren har stor betydelse styrkes även av att i sju av

de tio företag som haft den största tillväxttakten i absoluta tal

under tidsperioden 1979 till 1986, har grundaren varit aktiv i före

tagsledningen (bilaga fem).

Anledningen till att grundaren och företagets första år har en så stor

betydelse för företagens fortsatta tillväxt kan sökas i de teser

Stinchcombe (1965) anförde. Grundaren och den externa miljön gjorde

företaget till en kopia av de förhållanden som var för handen när
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företaget grundades och affärsiden skulle förverkligas. Därvid kom

företaget att präglas av såväl sin grundare som den externa arbets

miljö företaget mötte vid starttillfället. Stinchcombe (1965) och den

teoribildning som grundats på dennes teori (populationsekologi) lägger

dock störst vikt vid miljöförhållandena vid företagets grundande.

Det synsätt som anlagts i denna bok är det motsatta. Jag har funnit

att de företag där grundaren under den turbulenta ledningsfasen själv

deltar i företagsledningen har den största tillväxten. Vilka slutsat

ser som skall dras av detta bör göras till föremål för vidare

forskning. Det är dock inte särskilt troligt att en systematisk skill

nad uppstår av anledningen t ex att starka ägare avlägsnat grundarna

från de företag som har en mindre stark tillväxt, för att sedan inte

lyckas påverka tillväxten i positiv riktning. Därför anser jag ha

gjort troligt att grundarens närvaro i lednings teamen till en del

sammanhänger med att dessa företag har en stark tillväxt.

Grundarnas levnads- och ledningsideal påverkar nämligen företagens

framtida inriktning. De företag som startas som koncerndotterbolag är

i denna bemärkelse ideologiIösa. De saknar det ursprung som emanerar

ur en enskild människas ideer. Den ideologi som sprids i koncerndot

terbolag blir i stället koncernmoderns ledningsideal. Dessa är oftast

relaterade till huvudinriktningen i moderbolagets verksamhet. Nio

olika slags ledningsideologier har härletts och beskrivits. De utgör

kombinationer av tre slags affärslogik, produktions-, uppdrags- och

marknadslogik och tre slags relationspåverkande ledningsideal,

kapital-, kontrakts- och specialistideal. Produktionslogik är vanli

gast när företagen är små. Uppdragslogik används ofta för att utveckla

nya produkter. Marknadslogik tillkommer i ett senare skede av företa

gens utveckling. Ledningsideologierna påverkar ledningskompetensen och

företagens effektivitet. Kontraktsideal förekommer när företaget är en

del av grundarens familj och när samhörighet och vi-känsla skall

stärkas i företaget. Kapital- och specialistideal lyfts fram för att

stärka företagets finansiella styrka respektive ledningskompetens.

I företag med ett blandat ägande ingår externa ägarkategorier med

sakkunskap inom företagets verksamhetsområden och med företags- led

ningskunnande i lednings teamen. Tillsammans med företagets grundare
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utgör de den bästa garanten för en framgångsrik institutionalise

ringsprocess i den turbulenta ledningsfasen.

Den tredje, den institutionella ledningsfasen, utmärks aven flexibel

ledningsideologi, en situationsanpassad övervakning, en särpräglad

ledningskompetens, stabiliserande och kunskapsutvecklande engagemang.

9.5 Resultatens generali serbarhet och förslag till framtida

forskning

9.5.1 Möjliga alternativa perspektiv och därav följande forskningsan

satser

Institutionaliseringsprocessen kan beskrivas utifrån andra perspektiv

än ett ledningsperspektiv, varvid processen förklaras av andra fakto

rer än ledningsprocessens innehåll. Ledningsperspektivet, som används

tillsammans med ett situationssynsätt, gör det i föreliggande arbete

möjligt att urskilja vad som är viktigt vid utformningen av lednings

funktionen och ledningsprocesserna i olika faser av företagens

tillväxt för att uppnå en balanserad tillväxt.

Ett alternativt perspektiv hade varit att på en låg beskrivningsnivå,

t ex individ- eller gruppnivå undersöka institutionaliseringsprocessen

med hjälp av djupintervjuer av många anställda på olika nivåer i något

eller några få typföretag. En sådan undersökning skulle få karaktären

aven processtudie. Processbeskrivningar av institutionaliseringspro

cessen i medelstora företag saknas i tidigare forskning. Den kunde

sannolikt tillföra kunskap om relationer mellan olika hierarkiska

nivåer i ett växande företag.

Det valda ledningsperspektivet har inte gjort det möjligt att beskriva

hur institutionaliseringsprocessen påverkas av maktutövande och kon

flikter. Makt- och konfliktperspektiv kan vara lämpligt att studera i

växande företag där flera familjemedlemmar är delägare. Resultaten i

intervjuundersökningen tyder dock inte på att maktutövning är en

dominerande aktivitet i de växande informationsteknologibolagen.
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Konflikter i familjeföretag, mellan familjemedlemmar och mellan grun

darfamiljen och övriga anställda i ledningen av familjeföretag skulle

kunna göras till föremål för studier i en svensk undersökning.

Avgränsningen mot att studera ledningsfunktionen har inneburit att den

interna situationen i företagen varit föremål för undersökning. Detta

val innebär att de för lednings teamet viktiga externa relationerna

inte på ett ingående sätt analyserats. En sådan forskningsansats vore

intressant som ett komplement till den här presenterade i huvudsak

interna analysen.

Ett viktigt utfall i institutionaliseringsprocessen är entreprenörers

engagemang. Möjligheter till engagemang och kunskapsuppbyggande i

företagen är beroende av att andra karriärer än rent administrativa

finns för människor med professionella yrken. Forskning om hur sådana

skall kunna utformas och deras funktion i högteknologiska företag

saknas.

Företagen med ett blandat ägande visar sig ha funktionella institutio

naliseringsprocesser. Dessa företag tenderar ha den största frekvensen

av delägande bland de anställda. Det framstår mot bakgrund av detta

som intressant med studier av delägandets betydelse för företagens

funktion. Personalägande i stora företag blir också alltmer vanligt.

Mer än hälften av företagen på börsens olika listor har emitterat

personalkonvertibler1 . Den starka koncentrationen av ägandet av det

svenska näringslivet till institutioner och tillbakagången av det

direkta privata ägandet av företagen gör att ägandet av det svenska

näringslivet kan uppfattas som anonymt för dem som arbetar i företa

gen. Ägarfunktionen inskränks till att bli en företeelse som inte

berör annat än en liten grupp människor, vilka när det gäller förvalt

ningsföretagen endast har intresse av att förvalta kapitalet på det

mest effektiva sättet (SOll 1988: 38). I denna forskningsrapport har

jag visat att ägande av ett företag har fler ändamål än enbart kapi

talförvaltningens (kapitalideologi). Familjeföretagande, samt ökat

externt privat ägande liksom delägande för de anställda, torde leda

1 205 företag, 242 lån, 1988-07-01, Sköldebrand, 1988.
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till ökat engagemang genom en mer näraliggande delaktighet i företa

gens ledning. Jag har även visat att engagemang ofta följer av att

ledningen av företaget härleds till levnadsideal hos ägarna. Förutom

självständighetsideal och karriärbundna ideal har jag funnit att

entreprenörer i informationsteknologibolag omfattar kunskapsuppbyggan

de ideal.

Hur engagemang och kompetensuppbyggnad skall förverkligas i det en

skilda företaget är en fråga om vilken situation företaget befinner

sig i. Företagets ursprung har jag påvisat vara väsentligt, den till

växtfas företaget befinner sig i, den teknologi företaget har och de

produkt/marknadsförhållanden som företaget möter.

Familjeföretagandets problem utgör i hög grad problemet att få två

sfärer att fungera. Dels familjen som en social enhet med genuina

relationer, dels företaget med det spektrum av sociala relationer som

uppstår i form av opportunism, kalkylerande relationer, makt, ansvar,

moral, engagemang och känslor. Vilka relationer är det som utmärker

familjeföretagarnas vardag? I informations teknologi bolagen visar det

sig vara stabiliserande kontraktsideal och kunskapsutvecklande specia

listideal som konkurrerar med de familjebundna genuina relationerna.

Ett förhållande som skiljer entreprenörer i företag i extremt osäker

miljö från entreprenörer i företag i traditionella branscher där de

genuina relationerna synes vara dominerande. Jag har pekat på två

möjligheter för en grundare när företaget blivit medelstort. Att sälja

företaget helt eller att behålla en viss del av aktiekapitalet och

låta nya delägare tillträda. Fördelningen av ägandet av ett företag på

olika slags aktörer kan också vara en väg till effektiv kompetensupp

byggnad.

Behovet av ny kunskap av olika slag har poängterats i denna bok som

ett sätt att göra företaget berett för ytterligare tillväxt. Den

lösning som anvisats har i första hand varit att genom ägarfunktionen

tillföra ny kompetens. Ett annat sätt att öka företagets kompetens är

genom utbildning av de anställda eller genom anställning av funktion

sansvariga personer. Behovet av utbildning av anställda på alla nivåer

i ett företag ökar eftersom alltmer kvalificerade processer och avan

cerad elektronik införs i produkter och produktion.
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Den situation som gällde för de medelstora informationsteknologiföre

tagen kan antas gälla för en stor del av företagen i den svenska

industrin. Engagemang som har att göra med kompetensuppbyggnad i

termer av de anstäl19as kunskaper, t ex tekniskt och ekonomiskt kunn

ande, tillvaratagande av erfarenheterna hos företagens grundare, ägare

och anställda, att etabler~ nätverk av relationer till omvärlden, att

strategiskt planera för framtiden är fundamentalt för svenska företag

i allmänhet och de i denna undersökning studerade företagen i synner

het.

Jag har visat på risken med att ägar- och ledningsförändringarna kan

leda till onda cirklar innefattande kalkylerande relationer, opportu

nism, maktspel, alienation och inflexibilitet med byråkratisering som

följd. Men jag har också visat på goda cirklar i de företag som nått

en institutionell ledningsfas och där företaget har en särpräglad

ledningskompetens med äkta engagemang och kunskapsuppbyggnad.

9.5.2 Teorins förklaringsvärde, resultatens generaliserbarhet

En kvalitativ teoris omfång är inte större än att den täcker den

population som undersökts. Jag har undersökt medelstora informations

teknologibolag. Därvid har jag kunnat uppnå en 88 procentig täckning

av de svenska medelstora informationsteknologibolagen (1984).

Kan den teoretiska och empiriska modellbeskrivning som gjorts av

informationsteknologibolagen antas vara relevant för de medelstora

företagen generellt i landet, eller kanske för andra storlekar av

företag?

De flesta informationsteknologibolagen är tillverkare av högteknolo

giska produkter, vilket bl a innebär att de är FOU-intensiva. Jag har

visat att de undersökta företagen är beroende aven fungerande produk

tutveckling. Entreprenörerna i de företag som uppnått en institutio

nell ledningsfas hade ledningsideal som oftast innefattade en mark

nadslogik i affärstänkandet.
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Vad som utmärker företagen i undersökningen är att de synes investera

lika mycket i produktutveckling som i marknadsinvesteringar. Detta

investeringsmönster stämmer överens med det som stora svenska indust

riföretag uppvisar i allmänhet. Immateriella investeringar får en allt

större betydelse. Realkapitalinvesteringarna är mindre (47 procent) än

summan av investeringarna i marknadsföring, forskning och utveckling

(53 procent) i de större företagen i industrin 1985 (SOU 1987:3, bil

19)2. Det faktum att realkapitalinvesteringarna verkar bli mindre än

investeringarna i FOU, marknadsföring, utbildning och kompetensutveck

ling är en följd av industrins alltmer internationaliserade marknader,

sofistikerade och komplexa produkter.

Den s k kunskapsintensiva delen av den svenska arbetsmarknaden syssel

sätter alltfler människor. Med kunskapsintensiv menas dels det ökade

kunskapsinnehållet i arbetsuppgifter människor utför, dels det ökade

kunskapsinnehållet i produkter och processer. Ökade immateriella

investeringar motiveras även av ökade inslag av tjänster i näringsli

vet. Totalt sysselsattes 4 322 000 personer i Sverige 1985. Av dessa

arbetade 33 procent inom området privata tjänster och lika många inom

offentliga tjänster. Tillverkningsindustrin sysselsatte 21 procent och

övriga näringar 13 procent. Andelen sysselsatta i tjänsteproduktion är

större än vad som visas i dessa siffror, då produktionen av tjänster

som komplement till produkt tillverkning ökar inom tillverkningsindust

rin.

Medelstora företag brukar i de flesta sammanhang behandlas under

begreppet mindre och medelstora företag. Anledningen till detta är att

många mindre och medelstora företag är familjeföretag. De ägs helt

eller delvis av grundaren och dennes familj. Grundarens kunskap,

erfarenhet och engagemang är en garant för framgång. I de undersökta

företagen har de ideal som gällt i småföretaget ifrågasatts när före

taget nått en medelstor storlek. Förutsättningen för fortsatt tillväxt

ha visat sig vara att nya ägare får tillträde till företaget. En

2 Resultaten härrör från en provundersökning SCB genomfört och skall
betraktas som ungefärliga. På grund av definitionssvårigheter har enligt
SCB sannolikt marknadsföringsinvesteringarna överskattats något.
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delvis anställd företagsledning ges engagemang via en flexibel led

ningsideologi som bygger på andra förutsättningar än dem som

grundarfamiljen gav när företaget bildades.

De medelstora informationsteknologibolagen vilka nått en institutio

nell ledningsfas, uppvisar i ledningshänseende många likheter med

större industriföretag i Sverige. Det är enligt min mening lika me

ningsfullt att i ledningshänseende jämföra ett växande medelstort

företag med ett storföretag, varför begreppet i stället skulle bli de //

medelstora och stora företagen.
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10 SUMMARY IN ENGLISH

10.1 Management teams and processes - a life-cycle theory

10.1.1 Main features of the descriptive model

The project deals with the influence of ownership on management in

fast growing medium sized information technology firms. The firms are

working in extremely uncertain and rapidly changing markets. The

approach used is contextual. The perspective is a management

perspective.

A life-cycle theory is developed on the basis of institutionalization

processes of entrepreneurs in management teams. Idefine

institutionalization process as:

"The process of interpretation among entrepreneurs in management
teams concerning the firm when it is growing towards becoming a
large firm. The process is communicated between entrepreneurs and
between firms. The process means that social relations and actions
are becoming established parts of the 'external reality' . The
institutionalization process begins when the firm is founded and
terminate when the firm liquidates or integrates with other
businesses".

The research question is how management and ownership change as a firm

grows from being a small firm, managed directly by one person, to a

large firm, with many people in leading positions and a complex owner

and manageriaI situation.

A study has been conducted of 45 manufacturing firms, making

information technology products. The sample constitutes all Swedish
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corporate firms with 50 to 499 employees in 1984 with a production

that is homogenously (more than 50 percent of the production value)

constituted of information technology products specified according to

CCCN-code.

The study, conducted during 1986 and 1987, consisted of two separate

empirical studies. The first study explored the changing manageriaI

situation during the life-cycle of the firms. Ownership changes and

other attributes of the management team were inquired upon in a field

survey. The second study was conducted through interviews with

founders and managers (institutionaI entrepreneurs) of the companies.

It aimed at understanding changes of management content in different

stages of the firms' life-cycles as weIl as differences between

management teams. An overview of the changing market situation was

included in the interviews.

10.1.2 Features of the management teams

A management team is defined as the active owners, the chairman of the

board, the executive director and in some cases other entrepreneurs in

the rest of top management. The most important discriminating variable

between management teams is the ownership of the firms. Five different

forms of ownership have been found among the studied information

technology firms:

- Founder owned firms. Firms in which more than 90 percent of the
capital of the shares is owned by their grounder(s)

- Management owned firms. Firms more than 90 percent of the
capital owned by the management of the firms

- Subsidiaries. Firms more than 90 percent of the capital owned by
a concern

- Externally private owned firms. Firms more than 90 percent of
the capital owned by private persons not working in the companies

- Mixed ownership. Firms in which no person or party owns more
than 90 percent.
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The sample consisted of 45 corporate firms, of which 29 were founded,

owned and managed by the founder in the first years of the firms'

life-cycle. Only six firms were still owned by their founders in 1986,

while 24 firms were subsidiaries. Nine had mixed ownership, where

founders usually had a minority share of the stock. These firms were

also in a few cases listed on the Stockholm stock exchange. Four firms

were owned by their management teams and two firms by private persons,

external to the firm.

number 45
of finns I~~~&.~~~~

40

30

20

10

start 1979 1984 1986

Figure 10:1 Changes in ownership in the firms over time.

The ownership of a firm in the sample usually changes several times

during the life-cycle. This can be seen as a result of adaptive

actions to new situations of the entrepreneurs in the management

teams, resulting from firm growth and/or changes in product/market

conditions. The change in management structure and process is a

consequence of the institutionalization process but also has an impact

on the institutionalization process.
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10.2 A contextual approach and a management perspective

10.2.1 A contextual approach

Institutiona lization process
Entrepreneurs' interpretation and
reintepretation of context

Mana~ement team
Owners
CEO
other managers

Mana~ement process
Ideals
SUlVeillance
Competence
Commitment

Int1uencial context
Ownership
Growth
Technology
Products
Markets

Figure 10:2 The research model

The developed model is based on the assumtion of reciprocal influence

from contextual factors and entrepreneurs, on the process of

institutionalization in a growing firm. In a specific situation of

action some contextual factors function as not being influenced by

entrepreneurs. Those are the founding of the firm (origin), the life

cycle history and the size of the firrn. The infIuencial contextual

factors are ownership form, growth, technology, products and markets.

These factors influence the management as weIl as being influenced by

the management.

Management has an impact on the institutionalization process through

the process of management. The management process is defined as the

way ideals, surveillance, commitment and competence are handled by the

entrepreneurs of the firm.
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The ideals of the founder are expected to influence the foundation of

the firm. These ideals undergo an institutionalization process, which

means that as the organization reaches the institutional management

phase, the firm is no longer dependent on the founder as a person.

The institutionalization approach means emphasis on symbolic controI

for integration, instead of, for example direct or economic control.

Direct controI is usual in very small businesses where the founder is

a dominating person. Economic remuneration is recommended for

integration by the agency-theory (Balman, 1982). Economic control

leads to calculating relations characterized by opportunism and

calculating commitment. By instead organizing for symbolic control it

is possible to a~hieve real moral and spontaneous commitment (Etzioni,

1961, 1988; Walton, 1980). The firm gets a skill and competence

structure when it is founded and this structure develops further in an

institutionalization process. As firms grow, the structure becomes

more stable as skill and competence are built inta the organization.

10.2.2 A management perspective

Firms are likely to die during their first years of operation

resulting from their liability of newness (Stinchcombes, 1965). The

firms are in a new situation, where they must learn how to act and

compete. They lack institutional support. The firms are also small,

which makes them vulnerable (Singh, Tucker and House, 1986).

Organizational death means that the original structure of skill and

competence within a firm for some reason is wiped out. The population

ecology explanation for this is that the environment selects those

firms for survival that have an organizational form consistent with

the niche that is used for resource aquisition. The selection

mechanism is effective due to inertia in the structure and strategies

of the firms (Hannan & Freeman, 1977, 1984).

Other reasons for change are the actions and decisions of

entrepreneurs in management teams. They continually adapt to changing

conditions as a result of their interpretation of the situation. These
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actions are a consequence of their interaction with other actors in

the context.

Change in managem~nt teams is explained by interaction which is

creating an institutionalization process. The entrepreneurs adapt to

changing demands inside the firm, and in the environment, by changing

form and content of the management in order to keep the firms

effective and surviving over the years. The firm as an identity does

in most cases still exist as a structural and juridical identity even

af ter a management change. Only in rare cases is the structure so

radically changed that you can talk of death of the originally created

"firm blueprint" (Stinchcombe, 1965). When the shares of a company are

being bought by another company and the two firms' activities are

being integrated, the change in the firm structure is more

fundamental.

10.2.3 The management process

A special feature of the strategic part of the management process is

the management ideals governing entrepreneurs of the management team.

The first management ideal that governs the life-cycle of a firm are

the visions of the founder. His or her vision is an ideological ground

for the founding and management of a firm. The founder is important

for survival through more than one phase of the life-cycle, according

to the presented results in this book. A management ideology is formed

through the institutionalization process. Together nine different

management ideologies have been found, based on the combined impact of

management ideals and business logic.
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Management ideals

Business logic capital ideals contract ideals specialist ideals

production logic "Produetivity hunter" "Family business" "Confliet"

task logic "Confliet" "Produet developer" ''Produet specialist"

market logic "Confliet" "Niche developer" "Niehe specialist"

Figure 10:3 Firm characteristics based on management ideologies

Three types of management ideals influence relations among owners and

employees. First, capital ideals emphasize profits and return on

capital. The capital ideal is partly superior to other ideals since

profit is a necessity to all business activity. Capital ideals bring

calculating relations to the organization. Second, contract ideals

emphasize interest, survival and growth motives. These ideals bring

stabilizing relations to the organization. Third, specialist ideals

emphasize developing competence, hierarchy and expert functions into

the organization.

The types of business logic vary over the firm's life-cycle. The

meaning of the first, production logic is an emphasis on efficiency in

the manufacturing process of the firm. Cost reduction schedules and

direct supervision are the outstanding features of production logic.

This is dominant when a firm is small. The second type of business

logic, task logic is dominant when the firm is trying to develop its

own products, also when the firm is young and small. This means that

new products are being developed in collaboration with customers on a

project basis. Finally, market logic means emphasis put on developing

a market organization for the firm. This is most common when the firm

has reached the institutional management phase.

Combined, the management ideals and business logics form nine

different ideologies which entail specific strategies. The



ENGLISH SUMMARY/269

Productivity Hunter holds capital ideals (calculating relations) and

production logic. The Family Business holds contract ideals

(stabilizing relations) and production logic. The Product Developer

holds contract ideals and task logic. The Product Specialist holds

specialist ideals (knowledge developing) and task logic. The Niche

Developer holds contract ideals and market logic. The Niche Specialist

holds specialist ideals and market logic. Three possible pairs of

management ideals and business logics are named "conflict", meaning

that such combinations are not functional in a growing information

technology firm.

10.3 Life-cycle variations

The study of firms' life-cycles is a study of several manageriaI forms

within the same firm. When a growing firm has reached between 50 and

499 employees, the period of liability of newness has passed. The

original blueprint has shown to be so strong that changes in structure

only take place through changes in the form and content of the

management in the firm. Instead the firm reaches a new period of

uncertainty due to the new owner and management structures. The change

in management is installed to change the content of the management

process. By way of these changes a new strategy of the firm is able to

develop.

Many researchers view the growth of a firm as a S-shaped curve, where

different phases put different demands on management teams, styles,

controI and strategies (Steinmetz, 1969; Greiner, 1972; Rhenman, 1974;

Normann, 1975; Adizes, 1979; Farna &Jensen, 1983; Churchill & Lewis,

1983; Hedlund et al, 1985; Dyer, 1986; Flamholz, 1986).
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Time

Ownership
changes

Finn size ~xible
Business ~ managementideol~
development { "N \

contextual stabilizing and
surveillance knowledgedeveloping

\ commitment

managementideals "-- distinctive J
( "". management competence

hierarchy calcul~tmg )
COIDmltment

( visions oflife~"--- competence~ Competence development

knowledgedeveloping
commitment

\ . .. ) Management changes
"-- produc

initiative

Entrepreneurial- Turbulent- Institutional Management Phase

~!gure 10:4 Characteristics of the management process in the developed

life-cycle firm theory

The life-cycle of an information technology firm can be viewed as

consisting of three phases: the entrepreneurial, the turbulent and the

institutional management phases.

The first years, when the company is totaly dependent on the ideas and

direct management of the founder, are called the Entrepreneurial

Management Phase. This is characterized by the founder's visions and

ideals, initiative, product idea and commitment to developing

knowledge.

As the firm grows, changes in management and ownership takes place.

The phase when these changes are taking place is very dynamic and

risky. This second phase is called the Turbulent Management Phase.

Then the founder's management ideals and visions are replaced by the

management team's. Similarlyan organization mainly built on the

founder's initiative is replaced by team competence and a small

hierarchy. The commitment then becomes calculating.
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The third phase in the life-cycle is called the InstitutionaI

Management Phase. In this phase, the management of the firm has,

through an institutionalization process, been able to establish a

distinctive management competence. The management ideology is flexible

in order to adapt to changing situations. The surveillance (control)

adapts to what the situation demands (contextual), thus stabilizing

and developing knowledge within the company. Real commitment (moral,

spontaneous and expressive) develops among the institutionaI

entrepreneurs. Business development and competence development are

activities maintained simultaneously by the management team.

10.4 Conclusion

The first phase in the life-cycle of a firm is the entrepreneurial

management phase. In this phase the founder of the firm is the

ideological and practical leader. The management team is totally

dominated by the founder, who may function as both Managing Director

(CEO) and chairman of the board. Most firms (29 of 45) were owned by

the founder when they were founded. When firms had about 100 employees

or SEK 50 million, changes in ownership and management started,

management reached a turbulent phase. New owners, managers and

employees in a developing hierarchy develop calculating relations as

new capital ideals are brought into the firm. The owner/founder of ten

sells allor some of his or her shares. Very of ten, the founder

remains in the firm af ter his or her shares have been sold. In the ten

most successful firms, measuring growth under the period 1979-1986,

the founder was active in the management team or worked with product

development.

Most firms were sold out as subsidiaries (24 of 45) during the

turbulent management phase. These firms became part of the

institutionalization process of a corporate cancern. Another cluster

are those firms that remained independent, with a mixed awnership (9

of 45). The most successful of these firms reached an institutionaI

management phase. This phase is characterized by flexible management

ideology, contextual surveillance, distinctive management campetence,

stabilizing and knowledge developing commitment.
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Management in medium sized information technology firms does to a high

degree depend upon ideals and competence of the management teams.

Management ideals and competence distinguish one firm from another,

and are the result of an institutionalization process that began when

the firm was founded.
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INFORMATIONSTEKNOLOGI INDUSTRIN

Office of Technology Assessment (OAS), Congress of the

United States, definierar termen "information technology"

som refererande till elektronisk hårdvara som används för

att skapa, kommunicera, förvara, modifiera eller visa infor

mation och till program- eller "mjukvarall som är utvecklad

för att kontrollera hårdvarans arbetssätt.

Informationsteknologi innefattar ett kluster av tekniker,

vilka tillhandahåller automatisk möjlighet till~ datainsam

ling, dataregistrering, lagring och åtkomst, informationsbe

handling, kommunikation och informationspresentation

De grundläggande byggnadsblocken i informationsteknologipro

dukter är det mikroelektrisk~ chipset och programvaran, dvs

ett antal instruktioner som styr datorn i dess uppgifter.

Vi avgränsar vår undersökning till att gälla företag i Sve

rige vilka tillverkar produkter med elektronikinnehåll som

huvudsaklig teknik samt att produkternas huvudändamål dess

utom är någon av de informations funktioner som uppräknats

ovan. De produktgruppnummer som specificeras nedan i CCCN-kod

(Customs Cooperation Council Nomenclature) är utvalda med

bägge dessa restriktioner som kriterium.

Industriell elektronik,
Konsumentelektronik,
Medicinska produkter med stort elektronikinnehåll,
Datorer och kringutrustning,
Kontorsmaskiner,
Kommunikationsutrustning,

telekommunikationsutrustning,
radiokommunikationsutrustning,
delar,
elektriska mätinstrument,

Elektroniska komponenter
passiva komponenter,
aktiva komponenter
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"Data över svensk elektronikindustri"

Data över svensk elektronikindustri

Produktsegment

Datorer och
kringutrustningar

Belopp, 1000 Mkr
3 7 8 9 10
I I I I I

t==.1lI11111!.21·312~.1 3.37 +48 % (Ökning 82-83)

I----------.--J 4.07 } -1.23 (Handelsbalans)
--l ~84'

Övriga utrustningar
för kontorsautomation

c=J..-0.67
~ 0.84
c:::=J 0.71
c:::::T0.54

+33%

} -0.17

Telekommunikation I 16.44 +19%
......---------------_~-......2i.~ 7.67n 0.39 }
r~_==========:::;_:_::_-------II 4.89 +4.50

Övriga kommunikations- I ;;+'W2 2.84 +22 %
utrustningar }

~69 +042
~1.11 .

Mikrokretsar

Konsumentelektronik

Andra komponenter

Medicinska produkter
med stort elektronik
innehåll

Prod. 1982 c:=::J
Prod. 1983 l:llI?dI
Införsel 1982 c:=::J
Utförsel 1982 c:::==:J

+27%
Utrustningar för ~3.20
industriell automation 0Wd@4~ 4.08

12.50 }t--------rI-
t
-
86

..... -0.64

~.82~20 + 19 %

~ 0.90 }+O90
I I t80 .
eL 0.09
ru 0.15 +47 %

c:::=J 0.68 } -0.57
[fQ;i1
c=:J... 0.80
~ 0.90 +11%

c==::::=J 1.19 } -0.59
c::=JQ:6ö
~0.80

~ 0.87 +9%

b I 2.19} -1.55
0.64

...-
Mindre och medel
stora självständiga
svenska företag
8,1 % av totalt
produktionsvärde

13.320 Mkr
14.390

- Handelsbalans +1.070 Mkr-Utlandsägda
företag (1.1.1984)
24,3 % av totalt
produktionsvärde

~
Verksamheter inom
andra svenska stor
företag - 20% av
totalt produktions-

.värde

• Produktionsvärde ~rJII------i: :-: ---------,__--L- ~I ~:=~:

::

- Tillväxttakt 25 %
• Införsel 1982 ._
• Utförsel 1982

c==J
Ericsson, Teli, FFV
47,6 % av totalt
produktionsvärde 1983

Källor: SCB Industnstatlstik
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BOLAGSKOD R1

KONFIDE~TIELLT
1. BOLAGETS STORLEK

Ungefär hur mänga heltidsanställda hade bolaget?

\!led verksamhet inom informationsteknologiom
rädet menas tillverkning av produkter med
e12k tronikinnehåll , sam t at t produkternas
huvudändamål är någon av funktionerna auto
matisk möjlighet till datainsamling , datare
gistrering , lagring och åtkomst, informations
behandling, kommunikation och informations
presen ta t ion.

Ungefär hur mycket omsatte
bolaget (kronor)?

----RE.. 1 januari 1979
-B..L 1 januari 1984
----B...8... l januari 1986

Antalet anställda det år bolaget började tillverkning av informations
~ teknologiprodul<ter

.-El. 1 januari 1979

---R..L 1 januari 1984
~ 1 januari 1986

2. BOLAGETS HISTORIA.

Vilket år bildades bolaget?
R9 Är

Vilket är började bolaget t i 11 verka in forma tionsteknologiprodukter?

R l OStartår

Har nam nbyte på bolaget sket t?

DR11Ja
D Nej

Om ja: ange vilka namn bolaget haft tidigare och vilka är namnbyte skett.

~amn: Ar

R12:1

1"") 1 l • ')
~.J:s:

R1-l:3

Xger det egna bolaget dot terbo lag eller innehar de t egna bolaget minori tets
andelar i andra företag?

DR15Ja
D Nej
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Om ja: ange namnet på de bolag som antingen ingår som dotterbolag eller som
det egna bolaget äger ffi inar i te tsandelar i. Ange hur stor andel av ak tierna
som kontrolleras.

Namn

R16:1

R17:2

R18:3

R19:4

R20:5

Har bolaget fusionerats med något annat företag?

D Ja
OR2I Nej

Om ja: ange namnen på de viktigaste företag som nu ingår i ditt eget bolag.
Ange endast de företag som nu helt införlivats i den egna verksamheten och
alltså inte längre finns kvar under eget namn. Ange även vilket år fusionen
gjorts och hur många anställda det införlivade företaget hade vid fusions
tillfället .

~amn

R22

R23

R24

R25

3. BOLAGETS -~G_-\RE

Ar Antal anställda

Nedan finns en tablå lled sex olika typer av ägare, och en öppen kategori vil

ken vi ber Dig använda om övriga inte passar. Fyll i tablån med en u~pskatt

ning av hur ägandet i grova drag fördelar sig procentuellt på olika ägarfor

mer; (l) Vid starttidounkten för den nuvarande verksamheten

(informationsteknologi), (2) Den l januari 1979, (3) Den l januari 1984, (.t)

Dagens situation, d v s den l september 1986. Ungefärliga 9rocentsatser är

tillräckliga med det undantaget eltt en ökad precision eftersträvas för de

fall när någon ägare uppnått 10%, 25%, 50% eller 90% av den totala aktiestoc

ken. Se exempel nedan hur ett pähittat bolags ägarutveckling varit.
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Exempel

Start. Bolaget ägs till hälften av grundaren och övriga företagsledningen.

1979. Grundarens ak tier har köpts avet t rörelsedrivande ak tiebolag • Dotter

bolagsförhällande föreligger.

1984. Försäkringsbolag har köpt 25% av aktierna som ägs av övriga företags

ledningen.

1986. Det rörelsedrivande aktiebolaget har förvärvat ytterligare 40% av ak

tierna genom att köpa 25% av försäkringsbolagets och 15% av övriga anställ

das aktier.

Start 1979 1984 1986

50%26 R2~ R2 B R29

50~30 50sf 31 25% 10%

50% 50% 90%

25%

R50 R51 R52 R53

S:a 100% 100% 100% 100%

Bolagets grundare/ deras familj (er)

Företagsledningen/ deras familj (er)
(e~kl grundaren)

Övriga anställda/ deras familj (er)

Annat eller andra rörelsedrivande
aktiebolag.
Förvaltande institution eller större
stiftelse, förs bolag e dyl arg

Andra externa ägare, privatpersoner

Annan kategori, ovan ej nämnd,
ange vilken _

Fyll det egna bolagets ägarförhållanden nedan

Start 1979 1984 1986

S:a 100% 100% 100% 100%

Bolagets grundare (G-form)

Företagsledningen (F -form)
(exkl grundaren)

Övriga anställda (S-form)

Annat eller andra rörelsedrivande
aktiebolag (K-form)
Förvaltande institution eller större
stiftelse, förs bolag e dyl arg. (F-form

Andra externa ägare, privatpersoner (P-for
Annan kategori, ovan ej nämnd,
ange vilken ---



R
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4. I BOLAGET ARBETANDE AKTIEÄGARE

Arbetar några av bolagets styrelseledamöter i bolaget?

JaBR54
Nej

.\rbetar några av bolagets aktieägare företaget?

D Ja
[JR SS Nej

Om ja: är någon av följande katego:-ier anställda aktieägare?
Vlarkera med kryss.

[

5§olagets VD
Bolagets övriga företagsledning
Alla anställda, d v s ingen särskild kategori.

Ar speciell utbildning hos de anställda väsentlig för Ert bolag?

B Ja
57 Nej

Om ja: ,\1arkera med kryss vilken slags utbildning som Du anser viktig?

IT5~ögskoleu tbildning

Teknisk, speciellt data eller elektronik eller elteknik
Annan teknisk högskoleutbildning
Ekonomisk, civilekonom, motsvarande
Sys te ffi ve te nskap iig
Sam hällsve tenskaplig /h umanistisk
övrig ADB-högskoleutbildning

D
D

Gymnasieu tbildning

.\nnan typ av utbildning som inte specificerats ovan ..\nge vilken:

R6 0'-'--- _

Hur belönas speciell utbildning Ert bolag? .V1arkera med kryss

R61

~
Hög lön
Självständigt utvecklande arbete
Aktier eller konvertibler i bolaget
Annan typ av belöning. .\nge vilken

R6~2__- _
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Ingär delägarskap som en del av vissa anställdas anställningskontrakt?

D R63Ja
D Nej

Om ja: beskriv kort på vilket sätt.

R64

Överväger bolaget att emittera (fler) aktier/konvertibler till de anställda?

HR65~~j
et Vet ej

Om ja: till vilka grupper och av vilka skäl?

R66

Fär de anställda del av bolagets vinst på något annat sätt?

DR67Ja
D Nej

Om ja: på vilket sätt?

R68

§ Tantiem
Provisioner
Vinstandelsfond

Andra former av vinstandelar. Beskriv vilka:

R69 _
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5. BOLAGETS GRUNDARE

Arbetar eller arbetade företagets grundare vid något av följande tillfällen
bolaget? :vIarkera med kryss, vid starttillfället, 1979,1984 och 1986.

BR70 Ja
Nej

Om ja:

R71

R73

R _

R75

R76

Start 1979 1984 1986

I I

I

I I

I bolagsstyrelsen

Som verkställande direktör

I företagsledningen i övrigt

Som teknisk chef

Produktutvecklare

Annan funktion

Om nej: arbetar grundaren inom bolagets intressesfär?
Ylarkera med kryss

DR77 Ja
D ~ej

Om ja:

R81.

R82

Start 1979 1984 1986

I I

Som konsult

samma koncerns moderbolag

anna t koncernbolag sam ma koncern

anna t koncernbolag samma bransch

annan relaterad verksamhet
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6. BOLAGETS STYRELSEORDFöRANDE

R83 Ange om bolagets nuvarande styrelseordförande är identisk med någon
a v följande dominerande ägare. Markera med kryss.

Bolagets grundare
Ägarrepresentant från koncern moder
Fam iljemedlem eller kompanjon som arbetar i bolaget
Familjemedlem som inte arbetar i bolaget
Annan privat ägare som inte arbetar i bolaget
Ingen av ovannämnda alternativ

Ange om bolagets nuvarande styrelseordförande representerar någon eller
R84 några av följande intressentkategorier •

R85 7.

Bolagets största långi vare, bank eller annan
Kommunal eller statlig organisation
Revisor eller ekonomisk konsult
Teknisk konsult eller rådgivare
Annan intressent, ej nämnd ovan. Ange vilken: _

BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Ange om bolagets verkställande direktör ~r rekryterad från någon av följan
de kategorier. Markera med kryss.

R
l '
:l
!~

Bolagets grundare
Bolagets koncern moder
Bolagets ägare
Annan kategori, ej nämnd ovan

Detta var hela enkäten. Tack för att Du ville ta Dig tid med att fylla i
den. För säkerhets skull ber jag Dig att ögna igenom den en gång till för
att eventuellt rätta till något som glömts bort. Uppgifterna kommer att
behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter om enskilda företag kommer att
deLges andra personer än de som är projektansvariga respektive projektle
dare, d v s professor Sven- Erik Sjöstrand och civilekonom Lars Steiner.
Svarsblanket ten är försedd med ett nummer vilket motsvarar det ensk ilda bo
laget. Tillgång till denna kod har endast undertecknad.

Givetvis kommer resultaten av bearbetningen av informationen att delges de
företag som är intresserade av detta. Därför om beds Du svara på en sista
fråga: Är Du intresserad av att ta del av forskningsresultaten?

Ej Ja
Nej

Om bolaget ut format en verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets
året så vore jag tacksam om en sådan bifogades svarsformuläret •

Om Du har några frågor eller synpunkter, eller om Du önskar ett nytt svars
formulär, så är Du välkommen att ringa mig: Lars Steiner. tel. 08/736 01 20.

\1 ed vänliga hälsningar

Lars Steiner



BILAGA 4: INTERVJUGUIDE/282

Ekonomiska forskningsinstitutet/Handelshögskolan i Stockholm
Civ ekon Lars Steiner

URSPRUNG

DATUM
BOLAG~SK~O~D~-----

IP-------

l. Hur kom det sig att detta företag bildades? Vilka var motiven till eller
visionerna bakom bildandet av bolaget? Hur uppfattar du att den kommersiella
verkligheten och företagets utvecklingsmöjligheter var vid starttillfället?

2. Vilken kompetens hade grundarna? (Teknisk, administrativ, ekonomisk,
erfarenhetsmässig)

LIVSC!KEL

3. Vilka a) externa och b) interna händelser eller utveckling har påtagligt
påverkat företaget i något avseende?

4. Vilka a) människor, b) företag eller organisationer anser du har haft störst
inflytande på bolagets utveckling och på vilket sätt har de påverkat företaget?

5. Kan du beskriva företagets utveckling som perioder av problem och svårigheter
och perioder av utveckling utan större problem?

6. Förklara skälen till att nya ägare kommit in i bolaget? Förklara specifikt
skälen till förekomsten av de olika ägartyperna i bolagets ägarbild?

7. Hur har grundarens roll och arbetsuppgifter förändrats sedan starten?

8. Hur har styrelsens roll förändrats under bolagets utveckling?

9. Vilka problem i fråga om relationer och arbetsfördelning har det inneburit
att företaget vuxit, och hur har dessa problem lösts?

MARKNADEN

10 .. Vad är bolagets affärside eller affärsfilosofi och hur har denna förändrats
under företagets livscykel? Finns det en skriven policy för företaget?

Il. Hur vill du karaktärisera företagets olika marknader? (stabil, föränderlig,
Antal kunder/leverantörer? typ av kunder/leverantörer? homogen, heterogen,
osäker, extremt osäker, kontraktiv, expansiv)

12. Hur har företagets relationer till kunder/leverantörer utvecklats sedan
starten och hur har detta avspeglats i affärskontraktens utformning? a)
Samarbetsavtal/underleverantörskontrakt? b) Tekniskt samarbete? c) Ekonomiskt
bindande kontrakt för lång tid?

TEKNIKEN

13. Ge en karaktär på företagets produktionsteknologi genom att beskriva hur
snabbt nya produkter utvecklats och hur komplex tekniken i produkterna för
närvarande är.

14. Vilken roll har 'tekniska specialis ter ledningen av bolaget?
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KOMPETENS

15. Kan Du karaktärisera de anställdas kompetens i termer av utbildning, kun
skaper och färdigheter, erfarenheter, (förhållandet högskoleutbildade - övriga
anställda)?

16. Kan du beskriva hur denna kompetens förändrats under företagets livscykel?

17. Vilka konkurrensfördelar anser du att ert företag har? Vad är unikt?

18. Ange hur stora resurser som satsas på utbildning och forskning i ert före
tag.

EFFEKTIVIlETSIDEAL

19. Vilka effektivitetsideal har a) företagsledningen? b) ägarna? Har dessa
förändrats sedan företagets start?

20. Vilka effektivitetsideal har Du? Har dessa förändrats sedan företagets
start?

KONTRAKT

21. Hur visar a) ägare, b) företagsledning och c) övriga anställda sitt engage
mang i och för arbetet?

22. Vad görs för att man skall kunna samarbeta effektivt inom organisationen?

23. På vilket sätt försöker företaget behålla speciellt kompetenta människor?

24. Vilka typer av anställningskontrakt finns i bolaget; a) för företagsled
ningen, b) för övriga chefer och anställda?

VISIONER

25. Vad menar du med strategiska beslut? Vilka strategiska beslut har varit
aktuella under företagets utveckling och vilka är aktuella idag?

26. Hur föreställer du dig bolaget på fem års sikt?
I termer av omsättningsutveckling, produkter, kompe.tens, marknader, organisato
risk utformning, ägande, 'och ledning?

27. Vilka är de största hindren som måste klaras av för att konkreta planer och
mera långsiktiga mål skall infrias (politisk/ekonomisk utveckling, ~arknadsut

veckling, lagar, teknisk utveckling, produktionsteknik, ägandet,
organisationsstruktur)?
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1 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

1.1 Inledning

Bilaga fem utgör en empirisk redovisning och analys av enkätundersök

ningen. Enkätundersökningen genomfördes 1986. En sammanfattning av

analysen av enkätundersökningen redovisas i kapitel fyra, där även de

fem kategorier av ledningsteam som konstitueras av ägarformerna be

skrivs.

I tabellerna har företagen givits en tresiffrig kod för identifika

tion. Första siffran i denna kod står för ägarform, 1 = G - bolag, 2

F - bolag, 3 = K - bolag, 5 = P - bolag, 6 = B - bolag. Övriga siffror

i koden avser lokalisering av bolagsidentitet.

1.2 Företagens ursprung och grundarens roll i företagens livscykel

29 av de 45 bolag som ingick i enkätundersökningen grundades aven

privatperson. I nio bolag arbetar grundaren fortfarande 1986. Grunda

rens arbetsuppgifter uppges oftast ha varit att arbeta i

bolagsstyrelsen, som VD, med företagsledande arbetsuppgifter i övrigt

eller som teknisk chef. I tre bolag arbetar grundaren i företagets

intressesfär. Två av grundarna arbetar som konsulter åt företagsled

ningen (tabell 6).
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I- III start ii 1979 EJ 1984 D 1986

18 FäretaJ
16
14
12
10
8
6
4
2
O

I Som Vd Företagsled Som Som
bo lagsstyre nlngen i teknisk produktutve

Isen övrigt chef ckIare

Figur 1:1 Grundarens arbetsuppgifter (antal företag)

Företagens tillväxt mellan åren 1979 och 1986 har undersökts. Medel

värdet för omsättningsförändringen mellan åren 1979 till 1986 för de

bolag,

- där grundaren arbetat någon gång 1979 till 1986 är 451 procent
(20 bolag, tabell 10a);

- där grundaren aldrig arbetat (1979 till 1986) eller där man inte
kan tala om en grundare eftersom denne är en juridisk person, 284
procent (13 bolag, tabell lOb). Skillnaden mellan medelvärdena är
dock inte statistiskt signifikant (tabell 10c).

- grundaren finns med i bolagsstyrelsen (12 bolag), 397 procent
(tabell lOd);

- grundaren är VD (11 bolag), 430 procent (tabell 10e);

- grundaren finns i övriga företagsledningen, 715 procent (7 bo
lag, tabell 10f);

- grundaren är tekniker, 521 procent (3 bolag, tabell lOg);

- grundaren är produktutvecklare, 804 procent (5 bolag, tabell
10h) ;

- grundaren är i en annan funktion, 406 procent (2 bolag, tabell
10i).
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Vid en jämförelse med genomsnittet för hela populationen (385

procent), har de bolag där grundaren någon gång arbetat i ledningstea

met en något högre omsättningsförändring än övriga bolag, vilket

gäller för alla positioner i ledningsteamen. Skillnaden mellan medel

värdena är dock endast i statistisk mening signifikanta för de fall

där grundaren är produktutvecklare (tabell 11a), och för de fall där

grundaren finns i övriga företagsledningen (tabell 11b).

10

8

6

4

2

o

I START

liIII 1979

mm 1984

D 1986

G-FORt~1 F-FORM K-FORt'1 P-FORM B-FORM ~orrtl

Figur 1:2 Andelen av olika ägarformer vid starttillfället, 1979,

1984 och 1986 hos de snabbast växande bolagen.

Alla de tio bolag som haft en omsättningsförändring 1979 till 1986

större än 500 procent startade som grundarägda bolag. 1979 hade hälf

ten av dessa bolag bytt ägarform. 1984 var fyra bolag

koncerndotterbolag, fyra bolag hade ett blandat ägande, ett var ägt av

företagsledningen och endast ett bolag var fortfarande grundarägt.

Detsamma gällde 1986 för dessa omsättningsmässigt snabbast växande

bolagen.
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Tabell 1:1 De föräljningsomsättningsmässigt 10 snabbast växande
bolagen (1979-1986), ägarform och grundareaktivitet

bolagskod namn ägarform start, 1979, 1984, 1986 grundaren aktiv

123 Tango G G G G fortf
218 G F F F fortf
325 Alpha G K K K 1979
339 India G B K K 1979
348 Sierra G G K K fortf
363 Romeo G G K K 1982(fam)
605 Charlie G B B B fortf
609 Yankie G G B B fortf
615 Lima G F B B fortf
657 G G G B fortf(fam)

Bolagskod och ägartillväxt hos de 10 försäljningsomsättningsmässigt

snabbast växande bolagen framgår av tabell 1:1 ovan. Dessa bolag har

alla vid något tillfälle i livscykeln varit grundarägda, och grundaren

eller dennes familj har varit eller är, i 7 av de 10 bolagen, fortfar

ande aktiv i bolagens ledning.

Analysen visar således att de bolag där grundaren finns med i före

tagsledningen, eller där grundaren arbetar som produktutvecklare har

den största tillväxten.

1.3 Bolagens storlek och tillväxt

1.3.1 Ålder och tillväxt

Stor spridning föreligger avseende det år företagen bildades. Det

äldsta företaget i populationen bildades 1918 och det yngsta 1984. 32

(71 procent) av de 45 bolagen är dock yngre än 20 år. Medelvärdet för

åldern på bolagen är 25 år. Korrelationen (Pearson

korrelationskoefficient) mellan omsättningsförändringen procentuellt

mellan åren 1979 till 1986 och företagens ålder är minus 0,26 (p

0,14). Det föreligger alltså ett nästan signifikant negativt samband
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mellan ålder på företagen och tillväxttakt1 .

1950 är det äldsta angivna året då ett företag började tillverkning av

informationsteknologiprodukter. Informationsteknologiprodukter har

tillverkats i 15 år i medeltal. Ett icke signifikant negativt samband

föreligger mellan den tid företagen tillverkat informationsteknologip

rodukter och tillväxttakt. Korrelationen (Pearson

korrelationskoefficient) mellan omsättningsförändringen procentuellt

och det antal år bolagen tillverkat informationsteknologiprodukter är

minus 0,22 (p 0,22), (tabell 9 och 15). De negativa sambanden mellan

åldern på företagen respektive åldern på företagens teknologi och

företagens tillväxttakt antyder en något snabbare tillväxttakt vid

yngre företag och yngre teknologi än vad som är fallet för äldre före-

tag och äldre teknologi 2 .

1.3.2 Storleken på företagen och tillväxt i antalet anställda

Tabell 1:2 Antal företag i olika storleksgrupper vid
starttillfället, 1979, 1984 och 1986 mätt i antalet
anställda

START 1979 1984 1986

0-49 19 (63 %) 14 (41 %) 4 (9 %) 1 (2 %)

50-99 6 (20 %) 8 (24 %) 19 (43 %) 18 (40 %)

100-199 4 (13 %) 8 (24 %) 10 (23 %) 16 (36 %)

200-499 1 (4 %) 4 (12 %) 9 (21 %) 9 (20 %)

500- 2 (4 %) 1 (2 %)

30(100 %) 34(100 %) 44(100 %) 45(100 %)

1 De yngsta företagen hade den bästa tillväxten och lönsamheten även i
två empiriska undersökningar av mindre företag gjorda av BosweIl (1972:
36).

2 Undersökningen är en totalundersökning av alla medelstora
informations teknologi bolag i Sverige 1984 (med ett bortfall av sex
företag). De fel i urvalet som eventuellt uppkommit genom att SCB får in
felaktiga uppgifter från företagen i sina enkäter har det inte varit
möjligt för mig att korrigera för.
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Figur 1:3 Antal företag i olika storleksgrupper vid
starttillfället, 1979, 1984 och 1986 mätt i antalet
anställda

Medelvärdet på antalet anställda var 1984, 153 anställda (median 93).

Totalt fanns 6714 anställda i urvalspopulationen. Storleken på företa

gen i populationen är mellan 40 och 700 anställda för 1986. De flesta

företagen i populationen hade 1986 mellan 50 till 199 anställda (34

bolag). Ett företag hade O till 49 anställda, 9 hade 200 till 499 an

ställda och ett bolag 500 eller fler anställda. Under åren 1979 till

1984 har 8 företag minskat sitt antal anställda. Antalet företag som

ökat med upp till 9 anställda är fyra. 13 företag har ökat med 10 till

50 anställda, 7 företag har ökat med mellan 50 och 199 anställda och 2

företag har ökat med mer än 200 anställda (bortfall 11 bolag).

Antalet anställda har ökat i accelererande takt under 1980-talet vil

ket tabell 1:2 och figur 1:3 visar. T ex hade 1979: 41 procent av

företagen O till 49 anställda och endast 2 procent, 1986. 1979 hade 12

procent av företagen 200 till 499 anställda, 1986: 20 procent.



BILAGA 5: ENKÅTUNDERSÖKNINGEN/292

1.3.3 Ägarform, storlek och tillväxt

... G-Form

-a- P-form

-<>- F-Form

..... B-Form

• K-Form

Start 1979 1984 t986

Figur 1:4 Förändringen i ägarformer från starttillfället till
1986.

De grundarägda bolagen, vilka var vanligast vid starttillfället har

blivit allt färre. De flesta mindre företag har köpts upp av koncerner

efter starttillfället. Ökat väsentligt har andelen företag med blandat

ägande. Figur 1:4 visar tillväxten samlat för de olika ägarformerna

från starttillfället till 1986 (tabell 1 och 8).

Försäljningsomsättningens förändring är i alla ägarformer utom inte

grerade koncerndotterbolag ett användbart mått på företagens tillväxt.

I de fall där koncernmodern valt att integrera verksamheten, vilket är

fallet i alla K - bolag utom dem där koncernmodern är av typen invest

mentbolag, flyttas verksamheter ibland till och från koncerndottern

varför försäljningsomsättningen förändras som ett utslag av struktur

rationalisering.

Omsättningen på de 45 undersökta företagen varierar mellan 15 och 320

Mkr för 1986. Medelvärdet på omsättningsökningen mellan 1979 till 1986

är för alla företag där uppgift om omsättning föreligger (33 bolag)

385 procent. 10 bolag har haft en omsättningsökning mellan 1979 och
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1986 om mer än 500 procent. Dessa bolag har femdubblat sin omsättning

och måste anses mycket framgångsrika ur tillväxtsynpunkt.

• 1979

~ 1984

CJ 1986

1979-1986 (Mkr)
100 150 200 250 300soo

Omsättningstillväxt
Tango ~-----+-----r-----+---+-----;----t

Yankie

A.l pha
218

Figur 1:5 Försäljningsomsättningstillväxt för de snabbast växande
bolagen, procentuellt under perioden 1979-1986 (Mkr)

De mest framgångsrika företagen i tillväxt procentuellt på försälj

ningsomsättningen är företagen med bolagskod 123 (Tango), 218, 325

(Alpha), 339 (India), 348 (Sierra), 363 (Romeo), 605 (Charlie), 609

(Yankie), 615 (Lima) och 657 (De företag som inte ingår i intervju

undersökningen har inte tilldelats några namn). Av

koncerndotterbolagen är det endast 363 (Romeo) vars tillväxt är osäker

pga omorganisationer.

Tabell 1:3 Förändring i antal anställda och genomsnittlig
tillväxttakt (Mkr) för de snabbast växande bolagen

företag; anställda: 1979, 1986; tillväxt/år (Mkr), fanst 1979

Tango 20 70 5,1 0,255
218 35 68 5,1 0,146
Alpha 27 75 5,3 0,196
India 1 170 27 27
Sierra 20 150 12,7 0,635
Romeo 90 440 24,3 0,27
Charlie 26 100 7,6 0,29
Yankie 15 65 6,3 0,42
Lima 22 70 3,6 0,164
657 235 700 35,7 0,152
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De tio snabbast växande företagen räknat på försäljningsomsättningen

har ökat sitt antal anställda med 1288 personer under perioden 1979

till 1986. Ett B - bolag svarar dock för 465 av dessa nyanställda.

Noterbart är att endast två av de bolag som expanderat snabbast mellan

åren 1979 till 1986 tillhör den grupp om tio som ökat sin omsättning

mest mellan 1984 till 1986. Tre bolag ökade omsättningen under 1984

till 1986 med mer än 100 procent. Två var K - bolag, ett B - bolag.

Två av dessa företag ökade antalet anställda med 30 respektive 40 per

soner. Ett av bolagen minskade antalet anställda med 11 personer

samtidigt som omsättningen ökade med 102 procent (325. Alpha.

"koncerndottern som fick nya chefer") genom strukturförändringar mel

lan moderbolag och dotterbolag i koncernen. De tio mest expansiva

företagen räknat på genomsnittlig tillväxttakt per år (Mkr) samman

faller när det gäller bolagen: 657; 339 India; 363 Romeo och; 348

Sierra med de tio snabbast växande företagen räknat på försäljnings

omsättningen 1979 till 1986. De övriga snabbväxarna räknat på

genomsnittlig tillväxttakt per år är två P - bolag 519 och 543, och

ytterligare tre K - bolag 351, 355 och 356.

För att måttet genomsnittlig tillväxttakt per år skall ge en rättvis

ande bild av omfattningen av ett företags tillväxt så måste måttet

sättas i relation till företagets ursprungliga storlek. En hög till

växttakt per år för ett redan stort företag kan inte jämföras med en

jämförelsevis mindre tillväxttakt för ett mindre företag. I tabell

1:3 visas storleken i antalet anställda och genomsnittlig tillväxt per

år och anställd 1979.
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Figur 1:6 Företagsstorlek i grupper av antal anställda/ägarform,
1979, 1984 och 1986

1986 hade företagen totalt 7090 anställda, varav G - bolagen 580, F 

bolagen 324, K - bolagen 4510, P - bolagen 300 och B - bolagen 1376

anställda. Företagen hade i medeltal 158 anställda.

61 procent av företagen har fördubblat eller mångdubblat sin omsätt

ning under 7 - årsperioden 1979 till 1986. Sex bolag har en

omsättningsökning mellan O till 100 procent. Inget företag har redovi-

sat en negativ omsättningsförändring under denna period3. 17 bolag

3 För 12 av företagen saknas uppgift om omsättning 1979 på grund av att
företagen inte fanns då (5 företag) eller att företagen ombildats sedan
detta tillfälle. Ett företag har gått i konkurs sedan 1979. Tre företag har
inte lämnat omsättningsuppgift av andra skäl. För nio av de 12 företag som
det saknas uppgifter för 1979-1986, finns uppgift om omsättningsökning

(Fotnoter fortsätter på nästa sida)
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eller 38 procent har en omsättningsökning mellan 100 till 499,9 pro

cent. Av de företag som femdubblat sin omsättning mellan åren 1979

till är fyra K - bolag 1986 och lika många B - bolag. Ett av företagen

är G - och ett företag är F - bolag. De fyra K - bolagen utgör 18,8

procent av den totala mängden K - bolag (22 stycken). De fyra B - bo

lagen utgör 40 procent av den totala mängden B - bolag.

I figuren nedan redovisas populationen indelad i två grupper. Den ena

gruppen visar de bolag som haft en omsättningsökning mellan 1979 till

1986 överstigande medelvärdet 385 procent. Den andra gruppen visar de

företag som haft en omsättningsförändring under medelvärdet. I figur

1:9 visas med uppdelning på ägarform de olika grupperna av bolag för

åren 1979, 1984 och 1986.

18 Företa:]

16
>385%

14
12
1m

8
6

4
2

G F K P B Ä:J:L-vform
18

S16

• 1979

II 198<1

~ 19(:6

G F K p B

Figur 1:7 Omsättningsförändring under och över medelvärdet 385
procent 1979-1986 och ägarform 1979, 1984 och 1986.

(!ortsättning på fotnoter från föregående sida)

under perioden 1984-1986. Under denna period har två av de nio företagen
haft en negativ omsättningsförändring, tre en förändring mellan 0-25
procent, två 25-50 och två företag 50-100 procent.
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Medelvärdet 1979 för omsättningsförändringen (1979 till 1986) var för

G-bolagen 479 procent, F-bolagen 476 procent, K-bolagen 241 procent

och B-bolagen 348 procent. Skillnaderna i medelvärden är statistiskt

signifikanta endast för en jämförelse mellan G-bolagen och K-bolagen

(tabellerna 12 a - e).

Medelvärdet 1984 för omsättningsförändringen (1979 till 1986) var för

G-bolagen 324 procent, F-bolagen 242 procent, K-bolagen 420 procent

och B-bolagen 525 procent. Skillnaderna är inte statistiskt signifi

kanta (tabellerna 12 f - i).

Medelvärdet 1986 för omsättningsförändringen (1979 till 1986) var för

G-bolagen 361 procent, F-bolagen 252 procent, K-bolagen 380 procent,

P-bolagen 338 procent och B-bolagen 485 procent. Skillnaderna är inte

statistiskt signifikanta (tabellerna 12 j - n).

Koncerndotterbolagen är i vissa fall hårt knutna till sina moderbolag

som någon slags appendixorganisationer t ex som underleverantörer,

vilket gör deras agerande starkt begränsat av moderbolagets tillväxt.

Koncerndotterbolagen har inte någon egen institutionell ledning. K 

bolagen är som framgår av intervjuundersökningen nedan i många fall

underkastade samma hårda effektivitetskrav avseende räntabilitet på

insatt kapital som moderbolaget i koncernen. Ledningsidealen är starkt

knutna till produktivitet och tillväxten är begränsad av koncernens

tillväxt. Dessutom är försäljningsomsättningsförändringen som påpekats

tidigare påverkade av strukturrationaliseringar mellan moder- och dot

terbolag.

Mest framgångsrika när det gäller tillväxt i form av omsättnin~sökning

1979 till 1986 har som ägargrupp B - bolagen varit. Skillnaden i för

hållande till övriga ägarformer är dock inte av den storleksordningen

att den är statistiskt signifikant. Inget av B - bolagen har i sin

tidigare historia varit koncerndotterbolag. Ursprunget för 8 B - bolag

har varit att de alla utom ett bolag startade som grundarägda bolag.

Grundarna har låtit företagsledningen bli delägare i två bolag, och

därefter har en spridning av ägandet företagits. I övriga företag har

ägarspridningen skett direkt.



BILAGA 5: ENKÄTUNDERSÖKNINGEN/298

1.3.4 Ägarform och produktivitet

För att få en uppfattning om lönsamheten skiljer sig mellan olika

ägarformer gjordes en beräkning av omsättningen per anställd för olika

o h" f 4ar oc agar ormer .

I_ 1979 II 1984 =1986

OMS/ANSTÄLLD

1500

1000

500

l)

123 218 325 339 348 363 605 609 ö 15 657

BOLAGSKOD

Figur 1:8 Omsättning per anställd hos de
försäljningsomsättningsmässigt tio snabbast växande
bolagen 1979, 1984 och 1986.

Tabell 1:4 Medelvärdet av omsättning/anställd, för olika ägarformer
1979, 1984 och 1986 (tkr)

ägarform; 1979 N R 1984 N R 1986 N R SUM R(min)

B - bolag 371 7 (1) 484 8 (3) 552 8 (4) (8)
K - bolag 365 10 (2) 603 20 (2) 630 24 (3) (7)
P - bolag 280 1 (3) 1337 1 (1) 1070 2 (1) (5)
G - bolag 265 11 (4) 417 8 (5) 432 6 (5) (14)
F - bolag 220 4 (5) 470 5 (4) 649 3 (2) (11)

(N = antal observationer, dvs bolag, R = ranking, SUM R = summering
av R (litet värde = hög produktivitet för ägarformen totalt)

4 SIND 1988:4 fann ett samband mellan produktivitet och övriga
lönsamhetsmått i en undersökning av 838 medelstora företag med 100-499
anställda.
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Figur 1:9 Omsättning per anställd och ägarform 1979, 1984 och 1986.

I tabell 1:4 ovan redovisas medelvärdet för respektive ägarform avse

ende produktivitetstalet omsättning/anställd (tkr) för åren 1979, 1984

och 1986. Analysen visar att K - bolagen har en hög

produktivitet/anställd och får sammantaget de högsta värdena av de

olika ägarformerna. Två bolag med externt privat ägande visar högre

värden. Dessa företag är dock så få att man inte kan uttala sig om

lednings teamens inflytande som sådan. B - bolagen uppvisar även höga

värden. Skillnaderna i medelvärden för produktiviteten hos de olika

ägarformerna är dock inte statistiskt signifikant (tabell 13).

1.4 Anställdas kompetens och delägande

Utbildning är, liksom erfarenhet ett sätt att nå kunskap. Ekstedt

(1988) definierade ett högteknologiskt företag som i ständigt behov av

ny teknologisk kunskap. Informationsteknologibolag antas tillhöra ka

tegorin högteknologiska företag, varför teknisk kunskap kan antas vara

viktig hos anställda i denna bransch. Förvånansvärt är därför att en

dast 18 av de 35 företag som uppger att utbildning är väsentligt för

verksamheten, anser teknisk utbildning vara viktig.

Delägarskap anses inte yara ett sätt att belöna de anställda. Endast i

fyra bolag ingår delägande i form av aktier som en del av belönings

systemet. Sju bolag har emitterat aktier eller konvertibler till de

anställda (304, 339, 355, 609, 615, 620). Elva bolag har uppgivit att

de har resultatlön eller någon form av vinstandelar till anställda

(132, 227, 329, 339, 342, 344, 355, 356, 362, 363, 647). I tre bolag
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ingår delägarskap i vissa anställningskontrakt (602, 609, 647). 9 bo

lag svarar vet ej på den frågan. 29 svarar nej. 16 bolag uppger att de

har någon form av prestationslön bunden till företagets omsättning

eller vinst. 17 bolag uppger hög lön och utvecklande arbete som före

tagets sätt att belöna kompetens. 10 bolag nämner endast utvecklande

arbete, 3 uppger endast hög lön (tabell 5).

I grundarägda-, företagsledningsägda bolag och bolag med blandat ägan

de så förekommer delägande bland de anställda i företagsledningen. 18

bolag har angivit att någon eller några anställda är aktieägare (5 G 

bolag, 4 F - bolag, ett K - bolag och 8 B - bolag). 12 av dessa bolag

anger att VD och övrig företagsledning är aktieägare. 5 bolag anger

att endast VD är aktieägare, ett anger att övrig företagsledning är

aktieägare (tabell 7).



tJj
H
t-t
>
Gl

Koder: RI= bolagskod, första bokstaven l=grundarägt 1986, 2= företagsledningsägt 1986, >
3= koncerndotterbolag 1986, 5= externt privatägt 1986, 6= blandat ägande 1986. ~

Owner DO, 79, 84, 86 = ägarform årtal, ••
A 7900= förändringen i antalet anställda mellan starttillfället och 1979', motsv A8600, etc ~

OF 8479= omsättningsförändring i absoluta tal mellan 1979 och 1984, motsv OF8679 etc ~
OR 8679= omsättningsförändring, relativ i % mellan 1979 och 1986, motsv OR868~ etc ~

t-t
trj

1970-1Q~~ FHR~~rRIN~ K~~RfOR~ ANST~LLrft OCrl 0~S1TTNING 10:13 FRIDAY, FEnRUARY 13, 19~7 ~

() fl S r., (H I t· F IHI fi OWtJ f R7 Q OWNF P P. 4 OvI NE R Pf A7 9 nt i A PI- n() to ~ 47 9 A ~ t 7 () /l P '" 8 l. f' ~ P l. 7 9 oFRfl 7 Q oF ~ 6 R4 oR8 4 7 9 oRP. 6 7 9 oR8 o8 4 ~

1 1(.1 n-fORM A-FOR'" (;-fOR~ • -1n • • 5 • • ROnD • • ~2.00n ~
~ 1 11 (. - F () P ". r. c; - FoRN G- f () R ~, 27 .R ? ~ () C) c; 2 c; ? ~ 1'10 (I '2LJ (J n 7 o(J D 31 2 • .5 n 4oO• no 2' • 21 <
~ l? l (; - H)li fl (. G- FoRM G- FoR,.. 4 ') L 2 fl C) n 1 f) ~ ?nil (j \ f) () ofl 4o() n 533. 3 "' 6 () n•n() 1 O. 5 ? ,c
4 1 ~? ~ - Fro ,~ " (. c; - f oRM r, - Fo R,.. o n fl fl n pnnI' 1 R. llO o 1nnno 57 • 1 4 1 2 R• 5 7 4 5 • 4 ') ~
l) 1'~ l (, - ro~ PI r. fi - FoR". r, - f oRf.l ~ n 5" ?n ? n n 't \ nl) n 5 4 IJl)( l 21 lH) (j 1 2 2 • 2 2 2 (J o•on 3 5 • nn(J

A 1 (f G- f o~ tv' (, G- FoR~\ (j - Fo k ,., ? 7 ~ 7 1 Ci n t' fl - Q n ? 4 IHl fl 1 Q() (10 - 5nno 6oo•on 4 7 5 • o(J -1 7 • R57

~ ;,1J ~ ~ : ~ g~ ~ I( ~ : ~ 3~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ . . -1f Z 2~ 1 ? I Jll! ) RI , fl (J 2 fl fJlJ fJ 6n: o[} 1 Q U: oo R1 : 25(:
-9 ?1P (;-FOR'" r F-FOP'" F-FOR~ 15 4 fJ 24 ~, o ?llllHl ~f.(HHJ 1?nOO ~42.8f) 514.29 38.71(!
1d "??7 p-For~'"1 F F-FORt-' F-fOP~' • -~ -') 1: '1411IHl 17f)OO ~ono 42.42 51.52 6.3R"l:
1 1 ~ (l 11 It - r o R rof K- F() R p.4 I( - f OR ~ 3 c; • • ~ O • • 2 5nIl o • • 8 3 • 3 :'\ ~

l~ i~~ g:~g~~ ~ ~:~g~~ ~:;ri~~ 39 ~~ -~ -~ n on00 ?OOOÖ 1100~ 75:00 166:67 52:3R1
14 1:21 l<-fO~'" I<' K-FORf14 K-FOR~ n All tO ~o 40 111)I)[J 4700(l 36000 50.0n 213.64109.()91
1l.i l;/? G-FORM Il K-FORM K-FOR'" 23 ~, -~ o 'li -:'000 2000 5000 -Q.6R 6.4') 17.857
11 l?( (.-F()Rrt. I( I(-FOP~ K-FORfv: -l? ~~ 'io t. P- -11 1f.CJfHI 371)00 211H)n 31)5.'56 822.22102.4"?'O
1 7 ~? f r, - Fo~ t.- r. (. - Fo fl tJo K- Fo 1\ ~ 3 1 I) 1 1 ~ ;> n c; f- n() II P,ll UI) 2onu 8 5 • 7 1 1 1 4 • 2 9 1 5 • 3 RS
1 k J:? C) (, - r (lin, If I< - FOPM K- FOR ~1 10 S 2 c; - t; ~ - p fl - 2 1\ -1 ~ () 1)(1 1 C) (J O() 3 OnOo -1 3 • 6 4 1 '3 • t' 4 3 1 • 5 7o
1CJ ~),1 (~-FOP'" K A-FORM K-FOR'" o 70 1?O 70 -1)0 4nnOll ~nnon t>nnoo 200.00 300.00 33.33")
20 ~~Q r:-F(lR~ p K-FORt-" K-FOP,.. n 40 40 1f:UldHI 1 0 (J1l0ll 300(JO 800.00 9C)O.OO 16.66 7
?1 ".1 I(-FORtv'· p F-FORM K-FOR'" • • -4~ tf') t-t. -fl[)OO 10000 25000 -17.14 54.29 ~6.207
?' 34? ~-FOR~ ~ K-FORM K-F~R~ 60 9~ n ~C) ~~ ~nnon 7AOOO 2~ono 166.67 253.33 32.500

~!. ~~~ ~=fg~~ (; ~:~g~~ ~:~g~~ 10 14~ 1'Z 1~n ~~ Q500n RQQOÖ ~lHgg 1583:~~ 14R3:33 ~~:~~f
?S ~,o G-fOP~ A ~-FnRM K-FON~ ·-1? ~G 6? 71, 14 7POIlO ROnOo 2000 433.33 444.44 2.0R~
?f ~~1 K-FP!)'" ~ K-FOPfwI l(-fOW,.. so 2'50 ~() ?OD 120 14snu,) 2PSf1lJIJ f,nOOLl 122.22 455.56 31.579

~~ ~~~ ~:~g~: ~ ~:~g~= ~:~g:~ 1~~ ?~~ 1~~ ~non~ 14nno~ Åg888 33:33 77:78 3~:~~~
t o ~ l) f (, - F () R f>' I< I< - FoIHi K- FOR f' - ~ 7 1 Il 6 f) OU (l Rfd J o(J 2nooo 1 22 • 2 2 1 59 • 2 (, 16 • iS A7
'0 !~P I<-Fr~~ A-FOP~ K-FnH~ -40 • • -250no • -26.31f
~ 1 3 ~ () It - F() R ~A I< K - FoPM K - Ffl R PI 4n. 6 ofl [) o .)7 • 5nn
)? ~ (n I< - F(\ r~ 'I' K- FoRM )( - Fo W1" • • n • • O • • n•n()(;
~i ~;~ ~:~g~~ ~ ~:~g~~ ~:~g~~ . . ~4A ~~n -4~~ 1?nnfJ~ 170lJOn -2~AH88 400:00 '566:67 -~~:~~~
~ ') ') 1 o (; - FoR M A P- FOR fwI P- FO JJ ~. 4 2 Q 7 3 " I) 5 ~ n 7 RIl lHI 1 2 (dl! )fl 4 ~ no(J 2 6 R• 9 7 4 13. 7 9 3 9 • 2 I) ?
'J:J, C.,~ f,-FOPM R K-FORM P-FOR,..· 144 10 R ?? 1)1. ~? ~f1n(l(l 04000 44()(iO 13R.B9 2f1.11 51.16~
~7 ~I? G-fOPll F F-FOHM 8-FOR1"t f Q 00 n ~O 30 1!nnU 4p.flOn 35000 108.33 400.00 140.001)
"3 ~ o l c: (; - f o~ ~ fl R - F O J1 rt Il - Fo .0· 1 ~ C) n ~ tj 7 4 , Q 4 Fd II J1) 5 ~ I) OII Sn(I d t' R5 • 7 1 7 ~ 7 • , 4 9 • l) Q1
~ Q f. I J f '-! - r () ~ f.1 r.l fl - FOP ~ fl- FoR r-' II - '( - 1 4 - ~ 1 1 Il 1 ~ () () O 1 ~ noo n•ofJ :; 9. ~ Q "3 9. "C) ~
l.(\ /.11 0 G-F{)P'·- r. 8-FORP. H-FO~t" 11 'S1 ~n "n ~n '?fl{)() 44110n 2~noo 275.00 550.no 73.33'

~ 1 ~ 1~ ~ =~ g:~ ~ ~ ~ := ~ g~ ~ =: ~ ~ ~ ~ ~ ,1 1~ ~ ~ ~ ~ ~ j 1 R4 () tl 2 5 4 () fl 7 () OO 7 (I 7 : 6 9 97 6 : 9 2 ) '3 : ) =' ~
Il~ hll, (i-FORM R r,-FOR~ R-FORf' ~3 5 R 11 ?C) 14 7(1)(J 2~n(J() 17nnO 50.0n 171.43 80.95?
~~ ~~~ r,-rnn~ r. A-FOHM A-FOR~ • • • • 1 ROUO.. 21.A??
I, ') f c. 7 Ii - f (l (1 ~. r; r; - FOPM ri - FOf.' ~ ~ l) c o(I ~ fl (, ~ f ~ 1 ~ fl , l) p O(J l'! ? 5fl OOÖ 9 ~ O(10 31 6 • OO 5no•oo l. 4 • 231



BILAGA 5: TABELLER/302

Tabell: 3
Tillväxttakt/år 1979 - 1986, (Mkr)

O~~XTTNI~G/A~~TTLLO - LI~T~nF EFT~q qOLA~SK0~

08S 8oLA~syno O~S~TT~I~~/~~~TTLLn O~S!TT~l~~/A~ST~LL"

1979 1~~'

~1ede l 'J'år::e :

'~/o.·~~7

VJO>'O'1
lt.O.OUn
1Q?P'i7
1~'3.3'3~

2~O:COn
2~(].1)r.!)

~g~.2~5

2~';:~2~
4l.(l.DOn
~7'.1..~4
1,c,t • .r.,c,7
2f)IJ.OO~
~, , .'11
~'1I"J."nn
1'i~.,Sl4~

2'l'J.CO'l
~~a.JCD

:fJO:nOfl
1..7"T..f.fJ.t.,
2 ~ 'i. f.11J (l

Q.)'1: f1f)"
~.( J..'~ l"

~ '31: ) '3 't
J.1..t..!.t.1..
'(.1- 'i7~

171 : t..?~

li;:;~~
5~"T.'t'T"T.

,,<Pl?
'3QSl ::510

288.000

267.000

~57.1l.
'550.00
QSi).OO
221J.lJO
~7C;:.C.(j

1~5.56

500:00
525.42
61J.3°
7')'J.UC

411:7f.
471.t.".!
3CjIJ.uO

~~;:~b
7~\). (Jr.
272.73

13l:l4.62
~S,z.02

P~Q.OO
S7~.Q2

tS<i).Slt.
9~O.cn

67Sl.57
"t'i~.u7

~ >1').71
t-rjQ.GC
t.. 7 'i.t.ll'
') Q·l. '" 1
l.. 'j~. 'je
t.9t..~4

~4)l.,ll4

1 ~"l7. 'i(,
. 511 • oG

~ '57. , t.
°ul • .!.!.
Sv7.~Q

/o.t.~.n7

;9< 2~
'.J.": • .?1
2Q~.::C;

3~S.19

547.000

497.000

O'~ 'i '''T T ~!~. r: I "! al S T'r, '- t'I
1 C~~

1.[.".,..,
1..7n C'(J

"'(Hl:;~'J
't j i' "O
C"'(.'C'

~C:<':~

.r..on·[.Q

.r..'t?'7~
~;,~.,.,~

7$)c·71t;"".,. ...,
.c,;;7:1.~
/o.?7.?7
~(J7 CO

C;~'"l·?T

.,7.,:7't
1 ~<jr.. no

47'1 <:0
l?'T<t. O

T7:?t.1
7 ':l C;. 10
~j7 CC
4',"l"l '7"T
'1'iO .Le'

"'''C:.'''fj
'771 "'7
7'1 1 ·11
... ~.!. • Jo '7

',T 7: <:.1

;;,:: ~.~
~ c I.. : c -=

"~~~.~~
",,...,. ,~"

I,j,t'1.:.,.,
,,...r:: .,~

;;n(:' .1

600.000

Bolagskod
101
111
123
132
133
136
208
213
218
227
304
310
314
321
322
325
326
329
331
339
341
342
344
348
349
351
352
355
356
358
359
360
362
363
519
543
602
60S
606
609
612
615
620
647
657

Ti llväxt takt
4
4,5
7,7
2,6
7,6
2,7
6,4
5,4
5,1
2,4
12,5
1,9
2,9
6,7
O,~
S,Z"
1, l
2, l
8,6
27
2,7
10,9
20,S
12,7
4,3
29,3
8
20
12,3
-12,5
30
O
-110,5
24,3
17,2
13,4
6,9
7,6
12,6
6,3
6,7
3,6
3,4
4
35,7

Kommentar
1984-86

1981-86

1984-86

snabbväxare

1984-86
snabbväxare

snabbväxare

snabbväxare
snabbväxare

1984-86

snabbväxare
snabbväxare
snabbväxare

snabbväxare

1984-86
snabbväxare

~

Antal anställda arUDDer vid företagsstarten, 1979, 1984
och 1986

An~tälldG ~tart frpkyeo~ procoot Anställda 1984 frekvens procent

Bortfall 15 bortfall 1

0-49 19 63,3 0-49 4 9,1

50-99 6 20 50-99 19 43,2

100-199 4 13,3 100-199 10 22,3

200-499 1 3.3 200-499 9 20,5

500- 2 4,5

lA.nst2;~(~a 1979 rre;':'18ns J!~ocent

co:-tfa;i 11 Anställda 1986 frekvens procent

0--:9 1~~ ~~ 1.2 J-··~9 1 2,2

:·0-:::2 22,5 J::-9~? 18 40,0

1GC)- ~ ~:} 23.5 1C·0··'10~j 16 35,6

::: ,~~ ~j - .~ ~; ~; ,- l.'::
~:~ ,~: -" ~~.:: ,,~} 20,0
:-"\ 2,2



BILAGA 5: TABELLER/303

Tabell: 5 Företag där; styrelseledamot arbetar företaget

------------------------_. 1'111) ~RE"!1UE""CY -- I

-------------------------------.1
tJI

I.
00: 0

Q. ,
FAC1(-KO"1PETP.jC: II
FIN/04EIO~II(, fL':'"
H~Gj(VALITFTC:: vov
~AR1(~AOSO~IE~T~O

PROCESST~k'~I~V ~

PRODUJ(TUT~ILI)'JP.J

SPRB\(
T Et ~ L I ~ J f ~ 2 g p S
VERKSTAOST~k'Nt~1(

y R I( E" S UT~ I L l" ~ I ~! ~

~')

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

----------~--------27------------

vo+HVw LF.P~~ 1? 6~:7
VO fNDAST ~?7 P
~V~ FT L~r~ 1· ~:~

LÖN+UTV A~P
UTV AI<PETE
H~G LliN
~LLA

AN~.&N PfL
ALLT U L~'"

l~N+UTV+A~~!

LöN+UTV+AIt"T

'J
1 7

11)
~,
1
1
1,

JA,
"E J

\.lH(."l(8l~

lJtGSk'+r.y:oo"
lLLA
r:Y"INASTt
~ li r. c:: '( + ~ ~ \J il ~,

r.YM~'+A~'~~1\.

.,
le:

"t

A N N A 'I p c L ~ " t 'J ':

qQ"JIJS KGoPl:.T TT
! loJ T f l! T;) r L n OJ r 'Jr.
j( ') ~ o ~ T ~ ~I ') '-' T VF r '{ I
... A Fl )( N A ('\ S ~ .~. " C; r r: .i
"I~(lR~ F~~~T;'r.,

Q 3 ~ ~ E ;~ I I ~ OJ Cv

~()

1
1,,
1

; H tI r; S KOL F '.1 T (:) ! L i) " ( 'J 'j

I( ~I I S j( c:, :
~~:~~g~+~v~ '1·
NAN TEl(~ ".
I(~+~V~ T~V~+=~ ~.
I(~+~V~ ~.
~~+C;å~W ?
I(~+~V~ T~l(~ '.
I(~+~V T~j(+~V~~ '.
L T I!Ti)~ C'A"'lJ'J= ?
LTIlJOPA ~.

~ J
J



BILAGA 5: TABELLER/304

'rabell : 5 (Forts .J
Tabe Il: 6

FP::QUf."iCY

4KTIEjV.O~V~RT €~rSSIa"! TILL ~E A~ST

qLIR ftl'?JlJ(lF~, V
PB ~RNr, SO~ K~~V

2 NVC~FLPFRSO~~O

42.
1
1
1

Å R8 ET A p / - r. fl F i. q IJ 'J D d o ': "J I F T

N EJ
V ET EJ
J A

f,4.~

20.01". ~
Q71 C:;l~qIjE"'CY

-------------------------

AKTIE/~ONV~PT TILL VF~

ALLA .A~ST. VI~C\4

ALLA, ~I(A SA It4 4!iO
SAl\ITLlr;,A ~~ST

)A"'TLI(':A, spcqna

41
1
1
1
1

INTr: ALL~
'5TH'T-1979
HELA TIDt''''
STAOT
1086
1 OP l.
1 OSl4 -10 SOl.
197Q-10F<A
,)TART-1Q Q l,

1<;
Q

,t.

~

«;
1
1
1
1
1

SO"4 VD

VI ~ S T DE L~ r .' r. T r L L DF= A~ S T
P72 coc:r.IIE\·Cv

-------------------------
1<;
1 n
8
1
2,
1
1

START
TNT~ AllS
STAP.T-197Q
4ELA TIDe,,
1070
10s:lt._1QSl;c'
1Q70-101<~
c;T~~T-10-:4

D i= c C l='J TO~7

'lEJ
J A

;;l f Q ~ c; t= Ii IJ ~ 'i r: y

-----------------------------

I: o c Q U >:: ~I C y

---~--------------------15
20

J
3
2
1
1

p .. p: ALLS
STAPT
~EL~ TIrp..
1970
1 9>24-1 OQ~

STASlT-10>l"

")7

~
l:

1
1

~ R !"I V I S r o'J F Q

TA"TIE:'"
VINST4~DEL

TANT+PPOV

074 cQ::QIIF".Cv

----------------------_.

l( () RDS L K ~. I/' I"! l C

"lUS CVS p)-;;lrr.
"J/IS TILL ~"'TL
nAST FaT~L ,.lA;;!
• T r F II( AT !()'J Pol
~'SI)N~L F"IlTT TI
SULTAT \,0 c L6:;l
SULT 4 T ?"i ~j

SULTAT ,..'" DO A
:J S IJ LT" T ,.. 'I ;)" '/

T LL ve

Tl.jTC ALLS
,TART
~T~PT-1C;7?

1979
<:;TAPT-1°1<(,

1 C

) 1
c:
)

1
1
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Tabell 7

A NST 't L L. D A A k' T Tt 'A,' r, A r:< ~ DEl'tGAPSl<AP

OBS R1 R5f OBS R1 R6"3
1 101 VD FNrJAST 1 602 JA2 1 1 1 VD+'rVP L FD "'J 2 60° JA
~ 123 VD+MVR L F. I) N 3 64 7 J t-'. 1~3 HVR FT LED~

5 13A VD+r<V P L Fl") N
J( 208 Vf)+~VQ LEf)~

7 213 VD ENDAST
P 218 VC'+~VR L F DN
9 227 VD F.Nr)ö~T

1 o "2\22 VO F"JOAST
11 fJ02 vr:+r<v~ LFD"J
1 2 605 VD+f':VP LEf)1\!
1 3 1509 VD+~VR LfD~

1 4 61 ? V()+'r'vq l ~ f) ~

1 5 61 5 VD+i"'VJ; LEDN
1 fl 620 VD F'.~ QA S T
1 7 647 VQ+(iVP L F[' ~
1 8 657 VC+r'VD Lf~N

överväges att

08S P1 Pr't:'

1 ~O4 J A
2 33° J A
3 3')5 J A
l, 35G J ,d
S ~Oo J A

6 ~ 1 C\ J ,A
7 ~20 J ~

emi ttera aktier I konvertibler" till anst~llda?

E ~: r" A S T ~? T A l L1 A Q T ~ "I i I ~ ..... I \j I') (' r: ~ ,,-. El GQ A 6 V r') • ('J C F:- ':"
Ac~nR~SL~~ v0LL~~TIVAVT

q F S l' L T AT l CN p ~ lo( CL L t: \{ T I v S r r'l ~ ,'J
q o ro..: I' ~ T T L L ~ ~ T L A 'I ~ T r fvi ;; I I Il r; F T t Q A D F A I( T 1·1 Q c Q :r l,' r, 'l P o T '\" (' t.( C

r:: ~ A T I F I l( tJ T I (') N F~ o I JT S ~ T T "' T T V I S S A .~ fl L Up o N Q ~ T I I L 6. l L 1 to.

=<fSl'L TATLriN
R t c; l I L T ~ T A ~I Dr: L ~ o r: t) T T ~ o o () L ~ G C ~ E ~ F R
p ':? RS n~ li L F ~ T T T I L L r, ~ "'" r: T I L L I( o ~~ V t f:< T I :l L~ F '>-( q t:" T ~ ,~ C' L -;, ~.I 1 ~ C' ~

TILL Vr"
~ l] '" I I S I) \I S o" o 1_ TG L ~~ ,,: !=" :. ,,: n EL o ~ 1,1 T ~ A LL M (\ T :)!! r r- ~ T
R,r'l:LT~TLr:...., Oq ~QQ~TAri511)'l\J

()PS ~1

1 1 ~ 2
2 227
3 ~~Q

l.. 339
~ ~1.2

6 341.
7 3~~
~ 35f-
q 362

1 l] 3t~

1 1 ~47

~ ~ D RA V 1 '-I 5 T ~ \j I) r= L 5 F J o /~ EE

pfO
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Tabell: Et Tabell: ';J
I N FOaL DE R. .oCH fl L DE R E FT ER ._8 oLAGS )( oo

' ..\ .: ...... '..: ....
.: I N FoAG'E AGE

/. 4
1 2 1 4
12 39
30 3 o
26 46
22 22

6 6

1r ~ ~
31 33

~ ~
21 l. o
13 4 ~

13 4 iS
12 1 7
1 4 1 4
1f 3~

4 61:0
1f1 21
16 1 6
26 35
~ 3
P 8
, 1 9

16 1 tj
17 t) ~
1 ~ 1 3
1 4 1 4
21 2
1 (1 10
2 t" ~

1 7 6 iS
?6 26
28 20
~c 36
2:- 2 3
1 2 1 5

7 7
9 9

/1 l. 6
i 9 19
1 f. 16
1 0 19

P 67

R1

101
111
123
132
133
136
20P
21 3
2153
227
3(jt..
310
31 4
121
322
325
3"26
329
3~1

339
341
342
341..
34~
34Q
j51
352
35)
356
35?
35 c;'
3(-0
36~
363
519
54)
602
605
6Uf
"U9
61 2
~ 1 5
620
6G.7
657

08S

1
2
~

4
5
6
7
8
Q

10
11
1 2
1 3
1 4
1 5
16
1 7
1 8
1 9
2U
21
22
23
24
25
·2~
27
2~

29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B
39
t.fj
41
4/
4~
44
45

P:: ~ C '= 'J T

/ l
''J

Q

?':J
1 ?

j

1
1

,::;; r:1':; 'Jr: v

} \ ~ r :: ......

c: c;, ') Il c,, C y

, ~ Te;· j,,, )< ~
-7 1 7. '1
J. 1 ('. ~

2 ....

\(-;::I\~ ...

o_"t'\:;~r:_,;:;-y
F-F:1;;'"
p-; ('I" ....

<::.AS

'\' G .\ p F O c Of' S T to o T

f:-FOR'"
'<-FnRM
::1_ ~ 11'(1'
F-FOR'"
o-f:O!?~

=-'Ii v
r:_,;" ...
'-:::' ...
",J-;I) :, L • ~



BILAGA 5: TABELLER/307

Tabell: 9 (Forts l)
INPOTEKNOLOGIALDER

P LnT oF' oR::! Il j' "iI {j·1 F ();''l el f.

OR8,~ 79
15(.0

1400

:2(1)

6JO

.: : 'J

SYiiBOl. IS IJi\I..\lE OF Rl

~:n T~:

Si=f=~=~a i plot~en avse= äga==or~: 1~G-bo12S,

2:f-bolag, 3:K-~olag, 5:?-bolag, 6:B-bolag

·~."'lI~Cli.r.~.~r.;'"·U)·J.l,,",trj(~I' :;.;

l :1 : ::" TH I, JR 5 n11'( l j'L) R r: :., ~., l l 9 a3

v;.~ r'-,nl: ~f.AtJ :17 ,iIi jJ~RD Ii r;J r i~IJ/"I :-h):C ~ itU ~l

Df:JH,7 HH-I VAI.lJE V,",UJF.:

CR3<i7'7 :;:) :iR:;.t73~:i:1 ~:iC1.7:1)::i~' .L·"\:: Ull :!90 t ·1::13. :}:i:i33
I ~iF\ir,ur:: ... 5 \~.;)7777::1 7 .9 t:j t·,:) :'5.00000000 :i<i.OOOOQ
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Tabell: 9 (Forts 2)
f 1_ oT oF oR3 {) 7 9 ~ Ii \ l r.:

14()O

130()

12()()

lt()()

10()()
6 ~.

?OO

SCH)

70()

åOO

~OO

~ () o

300

:::0
;) 6

l') \J

.sy;-\ BoL r s v ti L.l JE oF R1

\0

l :1 : :: t\ i Hl JR::i nOl '(, i1 ;) R r: H ::·1 l l 9 g 8

i~f.M~ ~j" :I;in:~ R D ;1Iii!MUM ;·h',:(:::MUM
of. V l t; j" ~ [1 ~~ VHllJE .V(tLlJF.

.. ),j :i;:;~. \,1 ".j.,., :i:i:; . 7:i:} t :i,) ,; "~1.~ l ::90 11:13.JJ:}33
4~ ~'1 9~~:-;:-;~ lS .~97::9~ '- .0000c;(i(,() 0;:).00000



BILAGA 5: TABELLER/309

Tabell 10

d) -Grundaren finns i styrelsen

Tillväxt 1979-1986 (procent)

a) Grundaren 1.:-rea.riings-ce.arret ~

Variable: Tillv % gru i K Observations: 2 O

Variable: gr i styrelsen

Minimum: 7,000
Range: 943,000

Observations: 1 2

Maximum: 950,000
Median: 350,000

Minimum: 7,000
Range: 1476,000

Maximum: 1483,000
Median: 350,000

Mean: 396,667 Standard Error: 92,266

Standard Enor: 84,764

b) grundaren ej iledrringstearnet

Mean: 450,950

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 1,050

Variable: Tv% gru ej i K

143697,418
379,074
84,061

Kurtosis: 0,423

Observations: 1 3

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 0,356

e) Grundare~ är Vd

Variable: Gru som vd

Minimum: 114,000
Range: 1369,000

102155,152
319,617
80,576

Kurtosis: -1,411

Observations: 11

Maximum: 1483,000
Median: 400,000

Minimum: 39,000
Range: 561,000

Maximum: 600,000
Median: 214,000

Mean: 430,091 Standard Error: 115,147

Standard Error: 59,322Mean: 284,000

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

45748,000
213,888
75,313

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 1,768

145848,091
381,901
88,795

Kurtosis: 2,354

Skewness: 0,164

c) Signifikanstest

Kurtosis: -1,816 f) Grundaren finns i övriga företagsledningen

Variable: Gru i företledn Observations: 7

Variable: Tilly % gru i K TVO/o gru ej i K

Minimum: 190,000
Range: 1293,000

Maximum: 1483 ,OOO
Median: 550,000

450,950

379,074

20

Standa:~ Error: 159,670Mean:

Std. Deviation:

Observations:

t-statistic:
Degrees of Freedom:
Significance:

1,441
31
0,160

284,000

213,888

13

Hypothesis:
Ho: jJ.1 = jJ.2

Ha: jJ.1 :;z!: jJ.2

Mean: 715,857

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 0,565

178460,476
422,446
59,013

Kurtosis. -1,056



BILAGA 5: TABELLER/310

Tabe 11 10 (forts)
Tabell 11

g) Grundaren är tekniker

Variable: Gru som tekn Observations: 3

a) Signifikanstest: grundaren som produktutvecklare och
för~ndring i omsättningstillväxt i företag utan grundare

Ledninqstedmeti1979-1986). Medelvärden i procent

Minimum: 190,000
Range: 632,000

Maximum: 822,000
Median: 550,000

Variable. Tillv u grund produktutv

Standard Error: 183,031 284,000

213,888

13

Mean: 520,667

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: -0,092

100501,333
317,019
60,887

Kurtosis: -2,333

Mean:

Std. Deviation:

Observations:

t-statistic:
Degrees of Freedom:
Significance:

-3,250
16
0,005

804,400

482,909

5

Hypothesis:
Ho: ~1 = ~2

Ha: ~1 ;t ~2

hl Grundaren är produktutvecklare

Variable: produktutv

Minimum: 190,000
Range: 1293,000

Mean: 804,400

Observations: 5

Maximum: 1483,000
Median: 822,000

Standard Error: 215,964

bl signifi~anstest: grundaren i företagsledningen och
fbrändring i o~sättningstillväxt i företag utan gru~dare j

ledninqsteanet (1979-1986~. Medelv~rden i procent

Variance:
S tandard Deviation:
Coeificie nt of Variation:

Skewness: 0,123

233201,300
482,909
60,033

Kurtosis' -1,677

Variable:

Mean:

Std. Deviation.

Observat ions .

Tillv u grund

284,000

213,888

13

Gru i företledn

715,857

422,446

7

il Grundaren är i en annan funktion

t-statistic-
'Degrees of Freedom:
Significance'

-3,071
1 8
0,007

Hypothesis:
Ho: ~1 = }l2
Ha: }l1 :t:}l2

Variable: Annan funkt

Minimum: 261,000
Range: 289,000

Observations: 2

Maximum: 550,000
Median: 405,500

~·J1ean: 405,50 O Standard Error' 144,500

Variance:
Standard Deviation:
Coeificient of Variation

Sl<ewness: 0,000

41760,500
204,354
50,396

Kurtosis -2,750
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)e Il 12

;ättningsförändring (1979-1986) medelvärden
1 ägarform

grundarägda bolag 1979

procent Omsättnings förändring (1979-1986) medelvärden i procent
och ägarform '

"d) Signifikanstest, grundarägda bolag och koncerndotterbolag
1979

Variable: G-bolag 79

Minimum: 114,000
Range: 1369,000

Mean: 479,091

Observations: 11

Maximum: 1483,000
Median: 475,000

Standard ,Error: 113,917

Variable:

Mean:

Std. Deviation:

Observa tions:

G-bolag 79

479,091

377,820

11

K-bolag 79

240,700

243,960

10

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

142748,291
377,'820
78,862

t-statistic:
Degrees of Freedom:
Significance:

1,697
1 9
0,106

Hypothesis:
Ho: ~1 = Jl2
Ha: ~1 :t: Jl2

Skewness: 1,498 Kurtosis: 1,719

Företagsledningsägda bolag 1979

Standard Error: 269,738

ej Bolag med" blandat ägande 19/9

Standard Error: 102,507

Observations: 6

Kurtosis: -1,395

Maximum: 757,000
Median: 337,500

63046,267
251,090
72,222

Variable: B-bolag 79

Minimum: 39,000
Range: 718,000

Mean: 347,667

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 0,360
Kurtosis: -2,333

218276,333
467,201
98,083

Maximum: 9 77 ,OOO
Median: 400,000

Observations: 3

Skewness: 0,159

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Variable: F-bolag 79

Minimum: 52,000
Range: 925,000

Mean: 476,333

Koncerndotterbolag 1979
fl Grundarägda bolag 1984

Variable K-bolag 79

Minimum: 7,000
Range: 815,000

Mean: 24.0.700

Observations: 1 O

Maximum: 822,000
Median: 178,500

Standard Error: 77,147

Variable: G-bolag 84

Minimum: 114,000
Range: 486 ,OOO

Mean: 323,625

Observations: 8

Maximum: 600,000
Median: 300,000

Standard Error' 67,697

Variance.
Standard Deviation:
Coeffic:em of Variation:

Skewness: 1,218

59516,678
243,960
101,355

KurtosIs: 0,465

Variance:
S tandard Deviation:
Coeific:ent of Variation:

Ske'Nness: 0,151

36662,554
191,475
59,166

Kurtosis' -1,930
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Tab~

Omsättnings förändring (1979-1986) 'medelvärden
ochOägarform

gl Företagsledningsägda bolag 1984

procent
Omsättnings förändring (1979-1986) medelvärden
och ägarform

jl Grundarägda bolag 1986

proc(

Variable: F-bolag 84

Minimum: 52,000
Range: 462,000

Mean: 242,000

Observations: 5

Maximum: 514,000
Median: 190,000

Standard Error: 93,031

Variable: G-bolag

Minimum: 129,000
Range: 471,000

Mean: 360,800

Observations: 5

Maximum: 600,000
Median: 400,000

Standard Error: 87,001

Standard Error' 111,829

k) Företagsledningsägda bolag 1986

Variable' F-bo lag Observations: 3

Standard Error' 136,923

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 0,232

h l Koncerndotterbol ag 1984

Variable: K-bolag 84

Minimum: 7,000
Range: 1476,000

Mean: 419,643

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation'

Skewness: 1 ,162

43274,000
208,024
85,960

Kurtosis: -2,075

Observations: 1 4

Maximum: 1483,000
Median: 257,000

175081,324
418,427
99,710

Kurtosis' 0,416

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: -0,037

Minimum: 52,000
Range: 462,000

Mean: 252,000

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness' 0,244

37845,700
194,540
53,919

Kurtosis: -2, O22

Maximum: 514,000
Median: 190,000

56244,000
237,158
94,110

Kurtosis -2,333

il Bolag med blandat ägande 1984
1) Konce!:"ndotterbolag 1986

Variable' B-bolag

Minimum: 39,000
Range: 938,000

r,,1ean: 524,600

Observations: 5

Maximum: 977,000
Median: 550,000

Standard Error' 165,163

Variable: K-bolag

Minimum: 7,000
Range: 1476,000

Mean: 380,125

Observations: 1 6

Maximum: 1483,000
Median: 233,500

Standard Error' 101,393

Var/ance:
Standard Deviation:
Coeffic:ent of Variation,

Skewness: -0,082

136393,300
369.315
70,399

Kurtosis -1,893

Variance:
Standard Deviation.
Coefficient o f Variation,

S~ewness: 1,321

164488,650
405,572
106,694

KurtosIs' 0,908
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Tabell 12 Tabell 13

Omsättningsförändring (1979-1986) medelvärden procent Omsättning per anställd och ägarform 1936
och ägarform

a) Grundarägda bolag
m) Externt privatägda bolag 1986

Variable: P-bolag

Minimum: 261,000
Range: 153,000

Mean: 337,500

Observations: 2

Maximum: 414,000
Median: 337,500

Standard Error: 76,500

Variable: G-bolag

Minimum: 256,000
Range: 344,000

Mean: 432,167

Observations: 6

Maximum: 600,000
Median: 455,500

Standard Error: 51,253

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 0,000

11704,500
108,187
32,056

Kurtosis: -2,750

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: -0,1 42

15760,967
125,543
29,050

Kurtosis: -1,694

I) Företagsledningsägda bolagn) Bolag med blandat i;i:ga'nde 1986

Variable.: B-bolag Observations: 7 Variable F-bolag Observations: 3

Minimum: 39,000
Range: 938,000

Mean: 484,857

Maximum: 977,000
Median: 500,000

Standard Error: 122,010

Minimum: 625,000
Range: 66,000

Mean: 649,333

Maximum: 691 ,000
Median: 632,000

Standard Error' 20,931

Variance:
Standard Deviation.
Coefficient of Variation.

Skewness: 0,083

104205,810
322,809
66,578

Kurtosis: -1,508

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation.

Skewness: 0,369

Koncerndotterbolag

Variable: K-bolag

Minimum: 273,000
Range: 977,000

1314,333
36,254
5,583

Kurtosis. -2,333

Observations: 24

Maximum: 1250,000
Median: 626.000

Mean: 630,250 Standard Error: 50.080

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 1,037

60190.978
245,338
38,927

Ku rtosis: 0,677
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Tabell 13

Omsättning per anställd och ägarform 1986, medelvärden

d) Externt privatägda bolag

Variable: P-bolag Observations: 2

Minimum: 650,000
Range: 840,000

Mean: 1070,000

Maximum: 1490,000
Median: 1070,000

Standard Error: 420,000

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 0,000

e) Bolag med blandat ägande

Variable: B-bolag

Minimum: 360,000
Range: 440,000

352800,000
593,970
55,511

Kurtosis: -2,750

Observations: ~

Maximum: 800,000
Median: 600,000

Mean: 552,125 Standard Error: 51,592

Variance:
Standard Deviation:
Coefficient of Variation:

Skewness: 0,140

21294,125
145,925
26,430

Kurtosis' -1,361

fl Signifikanstest, Koncer~dotter=olag, bolag med blandat
äganc.e

Variable:

Mean:

Std. Deviation:

Observations:

K-bolag

630,250

245,338

24

B-bolag

552,125

145,925

8

t-statistic:
Degrees of Freedom:
Significance:

0,846
30
0,404

Hypothesis:
Ho: 111 = 112
Ha: 111 ;= 112
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Tabell: 15

VARIABLE

OR8679
INFOAGE

N ME~N srn DEV

33 385.17 330.73
45 15.38 7.92

SUM MINIMUM MAXIMUM

12711 6.4516 1483.3
692 3.0000 36.0

PEARSON CORRELATIOH COEFFICIEHTS
/ PROB > BR6 UNDER HO:RHO=O / NUMBER OF OBSERVATIONS

OR8679 INFOAGE

OR8679 1.00000 -0.21957
OMS FöRANDR RELATIVT 86-79 0.0000 0.2195

33 33

INFOAGE
INFOTEKNOLOGIALDER

-0.21957
0.2195

33

1.00000
0.0000

45

SAS 77
2:2:38 UEDNESDAY, Mf'lRCH 23, 1988

VARlfiBLE N MEJiN srn DEt) SUM MIHIHUH MAXIMUM

OR8679 33 385.17 330.73 12711 6.4~16 1483.3
AGE "15 24,93 18.30 1122 2.0000 \~8. O

PEARSON CORRELATIOH COEFFICIENTS
/ PROB > ä Rö \J NDER HO: RHr) =() / NUHBER f] F OBSERt.,' ATI QNS

OR8679 AGE

OR8679 1.00000 -0.26~18

OMS FöRANDR RELATIVT 86-79 0.0000 0.1374
33 33

AGE: -0.26418
0.1374

33

l.ooaoo
0.0000

45
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Tabell: 16 Omsättning, anställda, ägarform 1984
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Produktgruppernas inflationsutveckling

INDUSTRIELL ELEKTRONIK: PPI (producentpris index) 1968=100,

SNI 38231 metallbearbetningsmaskiner

årsmedeltal

1979 291,9

1980 321,4

1981 368,3

1982 432,0

1983 482,8

1984 507,0

1985 544,0

1986 586,8

1987 626,6

KONSUMENTELEKTRONIK: PPI 1968=100, SNI 3832 teleprodukter

årsmedeltal

1979 213,4

1980 218,1

1981 240,4

1982 279,1

1983 299,2

1984 297,3

1985 302,6

1986 310,3 1987 302,4
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MEDICINSKA PRODUKTER MED STORT ELEKTRONIKINNEHÄLL: PPI 1968~100

SNI 3832 (se ovan)

DATORER OCH KRINGUTRUSTING: PPI 1968=100

årsmedeltal

1979 159,1

1980 160,6

1981 162,3

1982 165,6

1983 169,6

1984 169,1

1985 169,9

1986 171,2

1987 171,1

SNI 3825 kontorsmaskiner

KONTORSMASKINER: PPI 1968=100 SNI 3825 (se ovan)

KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING:

Telekomrnunikationsutrustning PPI SNI 3832 (se ovan)

Radiokommunikationsutrustning PPI SNI 3832 (se ovan)

Delar PPI SNI 3832 (se ovan)

El?ktriska mätinstrument PPI SNI 385 1968=100 instrument, ur & optik

årsmedeltal

1979

1980

1981

1982

266,6

282,9

339,2

381,9

1984

1985

1986

1987

489,4

531,5

565,6

601,4

1983 453,3
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ELEKTRONISKA KOMPONENTER

Passiva komponenter PPI SNI 3831 elmotorer och elapparater

1968=100 årsmedeltal

1979 265,4

1980 284,2

1981 319,0

1982 357,7

1983 386,5

1984 402,0

1985 413,1

1986 443,1

1987 464,8

Aktiva komponenter PPI SNI 3832 (se ovan)
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