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Förord 
 
Föreliggande rapport är en omarbetning av en rapport för regionala kommittén för 
Växtkraft mål 4 i tidigare Älvsborgs län. Studien utfördes under våren/hösten 1999. 
Växtkraft mål 4 var ett EU program som avslutades 31/12 1999 och hade som syfte 
att stödja kompetens- och verksamhetsutveckling i små och medelstora företag. 
 
Rapporten presenterades för den regionala kommittén under december 1999. Mål-
sättningen var att studien skulle kunna bidra till kunskap om småföretag och till att 
förbättra kommande EU program.  
 
 
Borås i november 2000 
 
Päivi Riestola 
 



  

4 

Sammanfattning 
 
Uppdraget har varit att utröna medvetenheten om betydelsen av långsiktiga mål hos 
företag med 1-49 anställda i tidigare Älvsborgs län som deltagit i Växtkraft Mål 4. 
Uppgiften har även varit att studera huruvida verktygen som tillhandahållits av 
Växtkraft Mål 4, i form av konsulter och vägledningsprogram, bidragit till en ökad 
medvetenhet.  
 
Under analysen kunde jag urskilja vissa särdrag i företagen vilka var möjliga att 
kategorisera i  tre olika sk idealtyper. Dessa idealtyper kan inte återfinnas i sin ren-
odlade form i verkligheten, utan användes som analysverktyg för att jämföra verk-
ligheten med.  
 
Idealtypen ”livsstilsföretag” beskriver den grund som  Mål 4 företagen vilar på. 
”Familjen” brukar också användas som metafor för det lilla entreprenöriella företa-
get. Vissa av ”livsstilsföretagen” hade utvecklats till att också bli/vara långsiktigt 
framgångsrika, vilket kom att bli ytterligare en idealtyp. Men jag fann även livs-
stilsföretag som utvecklats i motsatt riktning, och nu levde i en kamp för enbart 
överlevnad. Dessa sistnämnda kom att betecknas som levebrödsföretag.  
  
Livsstilsföretaget  
 
Företaget drivs i grunden av entreprenörens vision eller idé. Det finns ofta ett genu-
int intresse och kanske t o m en passion som ger ett sätt att leva snarare än att vara 
ett arbete i vanlig bemärkelse. Grunden i företaget vilar på affärsmässighet men 
samtidigt finns andra drivkrafter som styr. Företagen är medvetna om vikten av 
ekonomisk lönsamhet men har svårt att uttala den. För den långsiktiga målmed-
vetenheten kan personliga faktorer som frihet, kreativitet, familj, anställda eller 
samhällsansvar ligga i förgrunden. 
 
Levebrödsföretaget 
 
Levebrödsföretaget kan vara ett stagnerat livsstilsföretag som saknar ovanstående 
”livsstilsfaktorer”. I sin mest renodlade form skulle vi säga att företaget är omedve-
tet om varför det finns till som företag. De har inga uttalade visioner och affärsidé-
er. Företagsledaren anser sig ha liten påverkansmöjlighet över företagets situation 
varför omvärlden får styra och bestämma överlevnaden.  
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Det långsiktigt framgångsrika företaget 
 
Den tredje kategorin är företaget som lyckats behålla de grundläggande värdena, 
”livsstilen” och samtidigt är långsiktigt framgångsrikt, sett ur ett företagsekono-
miskt perspektiv.  
 
Det gemensamma för ledarna i företagen var att de på olika sätt frigjort tid för re-
flektion och långsiktigt strategiskt tänkande. De präglades av en vilja och ett tåla-
mod att hålla fast vid sin vision, trots motgångar. Chefskapet handlade mer om ett 
ledarskap med en hög grad av delaktighet från medarbetarna.  
 
Slutsats och rekommendation 
 
Ur ett helhetsperspektiv har Växtkraft Mål 4 förmodligen bidragit till en ökad med-
vetenhet om långsiktighet och till att en förändringsprocess på längre sikt kan 
komma till stånd. Genom att lyfta fram verktygen som tillhandahållits i projekten i 
form av vägledningsprogram och konsulter, vill jag dock samtidigt visa på styrkor 
och svagheter som kan ha påverkat projekten. För levebrödsföretagen har konsulter 
och vägledningsprogram haft för hög abstraktionsnivå. Företagen har haft svårt att 
koppla analysen till den egna verkligheten För livsstilsföretagen däremot har Mål 
4-verktygen varit på ”rätt nivå” och bidragit till en medvetandehöjning, och därmed 
möjligheten att bli långsiktigt framgångsrika. För dessa sistnämnda, de långsiktigt 
framgångsrika företagen, har verktygen varit alltför allmänna för att ge ökade in-
sikter.  
 
Vissa av livsstilsföretagen är långsiktigt framgångsrika kunde konstateras. Förklar-
ingar fann jag i genomförda arbetsorganisatoriska förändringar kopplade till synen 
på ledarskap och i den kunskapssyn som råder i företagen.  
 
För kommande projekt rekommenderas flexibilitet i eventuellt myndighetsstöd så 
att hänsyn kan tas till varje enskilt företags behov och förutsättningar. Framförallt 
förespråkas långsiktiga åtaganden framför kortsiktiga stödåtgärder då föränd-
ring/utveckling i organisationer i dagsläget till stor del handlar om tidskrävande 
mentala processer med förändringar av rådande attityder och synsätt. 
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1. INLEDNING 
 
Växtkraft mål 4 har som målsättning att höja kompetensnivån och anpassningsbar-
heten hos den enskilde individen i små och medelstora företag samt höja konkur-
renskraften och flexibiliteten i företagen. Det yttersta syftet för Växtkraft mål 4 
(hädanefter kallad Mål 4) är att skapa livskraftiga företag som kan växa. Projektet 
är framåtsyftande och skall stödja åtgärder som är förebyggande och präglade av 
långsiktighet.  
 
Uppdraget var att utröna medvetenheten om betydelsen av långsiktiga mål. Anta-
gandet var att företagens allmänna långsiktiga målmedvetenhet kan avspeglas i hur 
de använt stödet från Mål 4. Studien inriktades därför på att ta reda på om grunden 
för att driva företag vilade på långsiktig utveckling snarare än på kortsiktig över-
levnad. Fokus fanns också på att utröna huruvida Mål 4 gett stöd för ett ökat med-
vetande om betydelsen av långsiktighet.   
  
1.1 Uppdraget 
 
Uppdraget var att utröna om deltagande företag i Mål 4 i tidigare Älvsborgs län är 
strategiskt långsiktigt målmedvetna samt om Mål 4 bidragit till en sådan medveten-
het, genom frågeställningarna:   
 

 Är deltagande företag i Mål 4 präglade av långsiktig målmedvetenhet? 
o Vad kännetecknar i så fall ett långsiktigt målmedvetet företag? 

 
 Har Mål 4 bidragit till en sådan medvetenhet? 

 
Målgruppen för Mål 4 är företag med 1-49 anställda med låg utbildning. Men pro-
grammet inrymmer även företag med upp till 250 anställda samt offentliganställda 
inom vård och omsorg.1 Studien har fokuserat på privata företag med 1-49 anställ-
da.  
 
1.2 Utgångspunkter och begreppsdefinitioner 
 
Jag kommer under analysen att använda mig av begrepp som ofta ses som veder-
tagna men som kan ha olika betydelse beroende på sammanhang. Jag vill därför 

                                                           
1 Se t ex SOU 1999:23 Utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet. Förslag till inriktning av 
nya mål 3 inom EU:s strukturfonder. Stockholm, s 43 
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redan i inledningsskedet klargöra hur begreppen definieras och används i studien 
med förhoppningen att därigenom skapa en gemensam referensram.    
 
Överlevnad är en sådan utgångspunkt. Med företagande för överlevnad syftas på 
företag som är upptagna med att ”tjäna pengar för daglig överlevnad”. Begreppet 
kortsiktighet kan förknippas med kampen för överlevnad. När kraften i stället an-
vänds för strategiskt tänkande på längre sikt, kan vi tala om företagande för utveck-
ling. Vi kan illustrera med fågeln som inte lärt sig flyga och måste kämpa i ett 
stormande hav för att hålla näbben ovanför vattenytan för att överleva. Fågeln som 
däremot lärt sig flygkonsten har helt andra möjligheter att inte bara överleva utan 
också att utveckla sina färdigheter.   
 
Ett annat förtydligande rör begreppet mål, såsom t ex långsiktiga företagsekono-
miska mål. Genom att utvidga gränserna för begreppet behöver likhetstecken inte 
sättas mellan ”avkastning” och ”tjäna pengar” på insatt kapital, som traditionellt 
anses vara det övergripande målet för företaget, och den grund som företagseko-
nomin vilar på. Med målmedvetenhet avses i denna studie företagsekonomisk 
målmedvetenhet.  
 
Ekonomi i sig kan översättas med ”hushållning med begränsade resurser”. Resur-
serna är det kapital som företaget har till sitt förfogande och har satt ett värde på. 
Det kan vara  maskiner, inventarier, lager men också mänskliga resurser i form av t 
ex kunskapskapital, goodwill eller värdet av ett varumärke. Dessa senare, sk mjuka 
värden, tar lång tid att bygga upp och är svåra att värdera med det redovisningssy-
stem som används idag, uppbyggd på 400 år gamla traditioner. 
 
Avkastningen på satsat kapital beror på företagets förmåga att tillföra och använda 
sina begränsade resurser så att de tillför mer värde än de förbrukar för företagets 
bästa. Exempelvis kan det handla om företagets förmåga att ta tillvara och höja 
medarbetarnas kompetens. Men också att förmå medarbetarna att använda och höja 
sin kompetens. Avkastning i monetära termer skulle med detta synsätt komma som 
en naturlig följd av en sådan strategi.2 
 
Men utan en affärsidé i fokus kan det vara svårt för företaget att veta vad som är för 
företagets bästa. Mål 4 anser att kompetensbehovet i handlingsplanen skall grunda 
sig i företagets långsiktiga visioner och affärsidé. Ett sätt att utröna långsiktighet 
                                                           
2  Se t ex IM Gruppen  (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen.  Slutrapport Juli 
1999. Stockholm, s 88: ” de flesta bedömare är överens om att långsiktig industriell konkurrens-
kraft är en funktion av företags långsiktiga förmåga till innovation och lärande snarare än av de-
ras kortsiktig kostnadseffektivitet  



  

11 

och målmedvetenhet har för mig varit genom studier av de deltagande företagens 
visioner och affärsidéer. Begreppen är kanske också de som mest förknippas med 
långsiktiga strategier i företag. Affärsidé och visioner blev därför av väsentlig be-
tydelse för analysen.  
 
Jag väljer att använda i företagsledningskretsar vedertagna definitioner och tolk-
ningar av begreppen vision och affärsidé; 
 
Normann anser att "Visioner är inte mål. De är intuitiva föreställningar om rimliga 
(fast i förhållande till nuläget ibland mycket avvikande) framtida systemtillstånd, 
vilka ibland bara existerar som subjektiva föreställningar hos ett litet antal insikts-
fulla och kanske signifikanta aktörer i det nuvarande systemet. Att ha en vision in-
nebär inte att binda sig för något speciellt framtidstillstånd eller ens för något enda 
av de framtida tillstånd som för närvarande är tänkbara, utan snarare att man kan 
utnyttja visionen som en del i en mekanism för att välja vilka aspekter av det nuva-
rande systemet som skall studeras som en inspirationskälla och kanske t.o.m. som 
en utmaning.”3  
 
I visionen finns de potentiella affärsidéerna. När det gäller begreppet affärsidé finns 
det säkerligen lika många definitioner som det finns affärsidéer. Normann, som an-
ses ha ”uppfunnit” affärsidébegreppet anser att affärsidén försöker fånga ett kom-
plext och svårgripbart kunnande (ett överlägset kunnande eller förmåga som finns 
inbyggd i organisationens struktur eller individer). Förutom att affärsidén anger vad 
som skall domineras anger den även hur det skall gå till. Enligt Normann är varje 
affärsidé unik och består av tre system; marknadssegment, produktsystem och or-
ganisationsstruktur. En överensstämmelse (harmoni) mellan dessa system kan ses 
som en effektiv affärsidé.4  
 
Normann behandlar dessutom två grundläggande processer i företag varav den ena 
benämns utvecklingsprocess. Genom denna process utvecklar företaget sin affärs-
idé, ett nytt kunnande för att skapa kvalitet. Exempelvis kan utvecklingen av affärs-
idén handla om upptäckt av nya affärsmöjligheter, intern teknologisk förnyelse och 
inlärning av nya mönster för bedrivandet av utbytesprocesser.5 
 
Normann har vidare studerat förändring och ser två mönster. Det ena är förändring 
i form av produktvariationer som sker inom ramen för företagets redan existerande 
affärsidéer. Det andra är förändring i form av omorienteringar som faller utanför de 
                                                           
3 Normann, Richard (1975) Skapande företagsledning. Stockholm: Bonniers, s 128 
4 Ibid, kapitel 3, Företagets affärsidé 
5 Ibid, s 44 
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etablerade affärsidéerna och som utgör början till nya affärsidéer eller verksam-
hetsgrenar. Omorienteringar handlar om att skapa nya gränser säger Normann. 
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2. TEORIER OM VÄGEN TILL LÅNGSIKTIG 
 FRAMGÅNG  - TOLKNING AV FRAMGÅNGS
 FAKTORER 
 
Det talas om ett paradigmskifte vad gäller synen på ledarskap och kunskap. Mål-
sättningen med ett förändrat synsätt kan vara att ”bättre klara konkurrensen i ett 
samhälle där kunskap och innovationsförmåga kommer att vara de enda hållbara 
konkurrensmedlen”.6 Sveriges tekniska attaché i USA säger också i sin årsbok, som 
behandlar immateriella tillgångar, att ”gemensamt för alla företag som varit fram-
gångsrika med satsningar på kunskaps- och kompetenshantering är att de starkt be-
tonar vikten av aktivt ledarskap, organisatoriska förändringar och nya synsätt, pa-
rallellt med en genomtänkt IT strategi”. 7  
 
Nedanstående avsnitt har fokus på ledarskap och kunskap och de arbetsorganisato-
riska förändringar som ofta ligger till grund för en ny ledarskaps- och kunskapssyn. 
Bl a diskuteras ledarskap och kunskap ur ett förståelseperspektiv som sägs ge möj-
lighet till en mer idébaserad styrning av verksamheten. Jag kommer också att dis-
kutera huruvida kunskap kan styras, sk Knowledge management.  
 
2.1 Vad är kunskap? 
 
Kunskap är ett vitt begrepp. För att kunna tala om kunskap behöver jag först klar-
göra min syn på kunskap. Jag börjar med att lyfta fram några aspekter på vad kun-
skap kan vara bland en mängd andra synsätt. 
 
Data av olika slag, ettor och nollor i datorer, ord, siffror, toner osv kan läggas 
samman och bildar information. När informationen filtreras genom vårt medvetan-
de och passas in i vår förståelseram, är begriplig och känslomässigt berör oss kan 
informationen bli till kunskap. Kunskap hör ihop med sin bärare/grupp av bärare 
således. När kunskap lyfts ur eller ”töms” över i en databas t ex  blir den i bästa fall 
åter information.  
 
Kunskap förknippas ofta med intellektuell kunskap, mätt som IQ och beskrivs för-
enklat som ett resultat av bearbetningar i den vänstra hjärnhalvan, den rationella, 

                                                           
6Sveriges tekniska attachéer Knowledge management i USA. Utlandsrapport USA 9815. Stock-
holm, s 51 
7 Sveriges tekniska attachéer (1999) Knowledge management – kunskapsarkivering eller kun-
skapsaktivering.Stockholm.  
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logiska sidan av oss. Men kunskap, kan också vara ett resultat av sk emotionell in-
telligens EQ, som handlar om en samverkan mellan känsla och intellekt.  
 
Kunskap av olika slag existerar således. Det kan vara  vardagskunskap, det vi lär 
oss genom att ”bara leva” i relation med vår omgivning och som ibland betecknas 
som ”tyst kunskap” eller implicit kunskap. Kunskap kan handla om medborgarkun-
skap, det vi lär oss i skolan, av media osv. Vetenskaplig kunskap, yrkeskunskap och 
konstnärlig kunskap är ytterligare några kunskapstyper. 
 
All kunskap utgör kapital som genereras av och mellan människor. Statsvetaren 
Robert Putnam lyfter fram skillnaden och omvandlingen mellan olika kapitaltyper 
som en förklaring till varför t ex norra Italien blivit en långsiktigt framgångsrik re-
gion, särskilt i jämförelse med södra Italien. Florens år 1200 utmärkte sig inte för 
att vara rikare, de hade inte mer fysiskt kapital och florentinarna var inte klokare, de 
hade inte mer humankapital. Däremot hade de många frivilliga organisationer som 
exempelvis sångkörer vilka gav socialt kapital, och den ekonomiska utvecklings-
processen omvandlade deras sociala kapital genom humankapital till fysiskt kapi-
tal. Människor som träffas och umgås har större förtroende och tillit till varandra 
varför de också lättare vågar samarbeta och ingå affärsförbindelser med varandra 
enligt Putnam. Han vill visa att ekonomisk tillväxt beror på hur väl det sociala 
samhället fungerar. 8 
 
Det råder skillnad mellan data, information och kunskap. Mängder av data skapar 
information och selekterad information kan bli till kunskap.  Kunskap som skapas 
inom och mellan människor bildar olika kunskapstyper och kan omvandlas till oli-
ka kapitaltyper som i sin tur blir föremål för omvandling.  
 
Ett begrepp som jag hittills bara berört, nämligen förståelse, är ytterligare en faktor 
för att möjliggöra kunskapsalstring. I följande avsnitt tittar vi närmare på detta be-
grepp. 
 
2.1.1  Lärande innebär att människor förändrar sin förståelse 
 
Kompetens i en yrkesroll är liktydigt med hur yrkesutövaren förstår sin arbetsupp-
gift och det sammanhang där arbetet utförs. Förståelsen ger mening åt erfarenheter-
na och bestämmer vilka teoretiska och praktiska kunskaper individen uppfattar sig 
ha och hur dessa ska utnyttjas.  Förståelsen av arbetsuppgifterna styr individens 
bedömning om vad som är viktigt och mindre viktigt, alltså vad man överhuvudta-

                                                           
8 Putnam, Robert D (1997) Den fungerande demokratin. Stockholm: SNS Förlag. 
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get uppmärksammar skriver Jörgen Sandberg och Axel Targama. Följande två av-
snitt kommer från deras bok Ledning och förståelse – Ett kompetensperspektiv på 
organisationer. 9 
 
Ett sätt att höja kompetensen anses idag vara genom egen informationshämtning  
t ex sökning via Internet och Intranet. När en person på egen hand gör iakttagelser 
och söker information är det naturligt att tolkningen sker i enlighet med individens 
rådande förståelse. Men den leder inte utan vidare till att människor förändrar sin 
förståelse.  
 
Ett grunddrag i förståelse är att varje människa skapar och utvecklar sin egen för-
ståelse. Den kan aldrig serveras färdig. Skapandet stimuleras av alla slags intryck 
och upplevelser, men där den främsta stimulansen kommer från interaktionen med 
andra människor, i första hand via samtal och dialoger men också via det skrivna 
ordet. Vår förståelse av verkligheten är en del av oss själva och ingenting vi har 
distans till och kan betrakta utifrån. Den är så integrerad med oss själva att vi inte 
är medvetna om den och kan redogöra för den. Däremot kan vi i interaktionen med 
andra människor bli medvetandegjorda om vårt eget speciella sätt att förstå verk-
ligheten.  
 
En utomstående person kan analysera andra människors förståelse av en verklighet 
och konstatera att det finns olika sätt att förstå verkligheten bland dessa personer, 
Men för mig är min egen förståelse inte ”ett sätt” att förstå den. Den är verklighe-
ten för mig. För mig finns ingen annan verklighet än min förstådda verklighet. För-
ståelsen är min relation, mitt förhållningssätt till företeelser i min omvärld. Min 
egen förståelse av verkligheten visar alltid på hur något ”egentligen är”. När vi 
handlar medvetet och rationellt, försöker vi vara förnuftiga och agera så att vi upp-
når det vi strävar efter. Men för att vara förnuftig måste man utgå från ”hur verk-
ligheten egentligen är”, dvs från den förståelse man själv har av den.  
 
Ett annat särdrag i förståelse är att den betecknar den mening eller innebörd som en 
viss aspekt av verkligheten har för oss och skapar därigenom en helhetsbild. När 
skilda företeelser integreras ger de en mening, t ex när faktakunskaper integreras 
med värderingar. På så sätt blir verksamheten begriplig och hanterlig via en förstå-
else som utgör en oupplöslig helhet. 
 

                                                           
9 Sandberg, Jörgen, Targama, Axel (1998) Ledning och förståelse – Ett kompetensperspektiv på 
organisationer. Lund: Studentlitteratur 
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En tredje central aspekt är att förståelse är i ständig utveckling. Det sker en förfi-
ning och fördjupning av befintlig förståelse av verkligheten och en kontinuerlig 
förändring av förståelsen där den nuvarande ersätts av en annorlunda verklighet. 
 
Det genomgående är att förståelse inte betraktas som kunskap som är fristående 
från individen utan något som skapas av människan och som integrerar hennes tidi-
gare erfarenheter. Då kan inte heller lärprocesser vara fristående från den verklighet 
som man skall förstå.  
 
Slutsatsen är att det krävs mer än vanlig traditionell information om man har ambi-
tionen att påverka andra människors förståelse. Upplevelsebaserade och känslo-
mässiga inslag är väsentliga, liksom en effektiv dialog anser författarna.  
 
2.1.2 Förstärka eller förändra förståelse – en grundläggande dimension i 

kompetensutveckling  
 
Sandberg & Targama urskiljer två dimensioner i utvecklingen av kompetens. I den 
ena dimensionen finns begreppen kompetensförstärkning och kompetensförnyelse. 
Skillnaden dem emellan är att  
 
• kompetensförstärkning är en utveckling av kunskaper, färdigheter och självför-

troende hos en person inom ramen för en tidigare etablerad förståelse av den 
aktuella verkligheten.  

• kompetensförnyelse är en process där en individ eller ett kollektiv omprövar 
och förändrar den rådande förståelsen. 10                                                                                 

När det gäller processen där människor tar till sig en etablerad praxis handlar det 
snarare om reproduktion än om förstärkning av kompetens.  
 
Den andra dimensionen  nämns som explicit respektive implicit lärande:  
 
• Explicita läroprocesser sker inom ramen för aktiviteter som är avsedda att bidra 

till lärande. Man arbetar med verbaliserad kunskap i form av begrepp, modeller 
och teorier, anvisningar och rekommendationer 

• Implicita läroprocesser däremot äger rum inom ramen för den dagliga verksam-
heten där lärande ofta är en omedveten bieffekt. Egna erfarenheter och iaktta-
gelser, samt kommunikation med andra leder till att man utvecklar praktiska  
tillvägagångssätt och förståelseformer i form av tyst kunskap. Lärandet sker 

                                                           
10 Sandberg, Jörgen, Targama, Axel (1998) Ledning och förståelse – Ett kompetensperspektiv på 
organisationer. Lund: Studentlitteratur, s 110-117 
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utan att vi tänker på det även om vi på ett mera allmänt plan är medvetna om att 
vi lär oss något.11  

 
Utifrån ovanstående dimensioner urskiljer författarna fyra olika processer som led-
ningen i en organisation i praktiken skulle kunna utnyttja för att påverka människor 
att utveckla kompetens i arbetet  
 

 Tonvikt på explicit 
lärande 

Tonvikt på implicit 
lärande 

Utveckling inom ramen 
för existerande förståelse 

Kompetensförstärkning Praxisutveckling inom ra-
men för rådande kultur 

Förändring av förståelse Kompetensförnyelse Kulturförändring 
 

Ur Sandberg, Jörgen, Targama, Axel (1998) Ledning och förståelse – Ett kompe-
tensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur, s 126 
 

Flera av de praktiska problemen med kompetensutveckling bottnar troligen i en 
bristande insikt om att det är fråga om olika processer, och att kompetensförnyelse 
förutsätter sociala processer av en art som naturligt inte hör hemma  i traditionell 
utbildning.  
 
2.1.3 Hur kan individuell kunskap tas till vara och bli till kunskap för hela 

organisationen?  
 
Ett problem som kommit upp i Europeiska företag är följderna av alla rationaliser-
ingar som inte alltid haft önskad effekt utan i stället lett till att viktig kunskap och 
kompetens försvunnit ur organisationerna. ”För att öka produktiviteten och flexibi-
liteten måste organisationer utveckla sin förmåga att behålla, utveckla, organisera 
och utnyttja medarbetarnas kompetenser” skriver Sverige tekniska attachéer.12  
 
Ett engelskt ord för denna styrning är Knowledge management (hädanefter KM). 
Den beskrivs som en ”strävan att omvandla tyst kunskap till explicit kunskap och 
individuell kunskap till organisatorisk kunskap.”13  
 
Två synsätt vad gäller KM kan urskiljas. I det första fallet jämställs kunskap med 
information medan det andra sättet mer inriktas mot den tysta kunskapen och kultu-
                                                           
11 Ibid, s 125 
12 Sveriges tekniska attachéer (1999) Knowledge management – kunskapsarkivering eller kun-
skapsaktivering. Stockholm, s 13 
13 Ibid, s 55 
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ren i organisationen. Flera svenska företag har fått uppmärksamhet för sitt arbete 
med att externt presentera mätningar och beskrivningar av sina ickemateriella re-
surser. Författarna frågar sig dock i vilken utsträckning mätningen av icke materiel-
la faktorer verkligen praktiseras i organisationerna.14 
 
Stora förändringar sker på det retoriska planet vad gäller styrning av kunskap kun-
de jag konstarera. På det praktiska planet däremot verkar paradigmskiftet ännu inte 
ha fått genomslag i samma omfattning. Metoder och verktyg för kunskapsstyrning 
verkar ha en viss eftersläpning, kanske beroende på svårigheten att synliggöra re-
surser som är unika och individuella. De flesta metoder handlar fortfarande om att 
kontrollera, mäta och väga, något som kunskap inte så lätt låter sig inordnas under. 
Det kan vara lätt hänt att därför förenkla kunskap till information för att få den mer 
hanterbar. Andra organisationer särskiljer förvisso på kunskap och information men 
väljer ändå att fokusera på information. Man kan fråga sig om IT-företagens många 
tekniska lösningar för informationssystem kanske är ett bedrägligt sätt att skapa 
lugn och trygghet i företagen?  
 
Även andra aspekter av KM tas upp av. Såsom att en öppen och ohotad kulturell 
inramning i organisationen är en grundförutsättning för att KM skall kunna fungera 
överhuvudtaget. Organisationer som arbetar med en lärande kultur är tvungna att 
ändra synsätt om människor och hur de fungerar har erfar Sveriges Tekniska atta-
chér. Fyra nycklar för framgång lyfts fram av konsulter inom KM: låta alla vara 
med, koppla kunskap till dess värde, undersöka vilken kunskap som är central för 
verksamheten samt behålla kopplingen mellan människa och kunskap. 15  
 
2.1.4 Synen på kunskap påverkar värderingen av humankapital  
 
Jag tror att den kunskapssyn som råder inom företaget påverkar synen på hur 
mänskliga resurser värderas. De flesta företagsledare talar om sin personal som en 
investering med medarbetarna som en tillgång för företaget. Men hur ser och vär-
derar man denna resurs? Risken finns att företagen, med hjälp av tekniska hjälpme-
del, försöker ”tanka” över kunskap till databaser i företaget för att bli mindre bero-
ende av enskilda individers kunskap och därigenom minska sårbarheten. Medarbe-
tare kan å andra sidan vara ovilliga till detta av rädsla för att bli ”skrotade” när de 
väl blivit ”tömda”. Ovilligheten skulle också kunna bero på att man vill behålla sin 
unika kunskap som en maktfaktor.   
 

                                                           
14 Ibid, s 16-20 
15 Ibid, s 43 
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Långsiktighet lyfts fram som ett krav för insatser som sker inom organisationer för 
att KM ska fungera Men då marknaden inte ger utrymme för långsiktiga insatser 
kan dessa satsningar vara svåra att genomföra.16 Om företag dessutom lever i tron 
att kunskap kan finnas helt oberoende av individen kan risken finnas att mänskliga 
resurser värderas som maskiner och inventarier med en viss livslängd. Valet att 
minska antalet anställda och därmed  förbättra nästa kvartalsresultat och därigenom 
tillfredsställa aktieägarna kortsiktigt, kan då upplevas som ett logiskt beslut. Vissa 
drar paralleller till Taylorismen som uppstod i industrialismens ungdom där männi-
skan blev en snabbt utbytbar maskin som kunde ”tömmas” på sin resurs. För hund-
ra år sedan var det den fysiska resursen som stod i fokus, idag är det fråga om den 
mentala resursen. 
 
Människor med begränsade kunskaper och låg yrkeskompetens kan ha svårare att ta 
ansvar och utöva inflytande över produktionen. Inflytande i arbetslivet sägs vara 
kopplad till ökade krav på kunskap och kompetens hos medarbetarna. Nästa avsnitt 
ägnas oss åt ledarsynen och dess betydelse för en långsiktigt framgångsrik organi-
sation. 
 
2.2 Ledaren som mentor och idésäljare 
 
Traditionellt managagementtänkande har betonat uppgiften att skapa en verklighet 
åt människor medan ett nytt synsätt betonar ledningsuppgiften att vägleda och sti-
mulera människor i de processer som ständigt pågår i organisationer. Ledarskapet 
får därigenom en mer konsultativ karaktär. 
 
Ledare behöver lära sig att leda genom att få människor att ta till sig visioner och 
idéer och stimulera dem att utnyttja sin inneboende förmåga, i stället för att ge de-
taljerade instruktioner. Det gäller att öka människors handlingsfrihet för att därige-
nom frigöra deras förmåga. Det gäller också att få dem att själva ta ansvar och kon-
sekvenserna av sina handlingar. Ledare måste påverka människors förståelse för att 
få dem att klara av arbetsuppgifterna på ett sätt som stärker företagets konkurrens-
kraft och ger resultat.17  
 
Problemet är att bland traditionella managementverktyg finns många hjälpmedel 
för att styra och kontrollera, men betydligt färre för att vägleda och stimulera. Le-

                                                           
16 Ibid, s 11 
17 Sandberg, Jörgen, Targama, Axel (1998) Ledning och förståelse – Ett kompetensperspektiv på 
organisationer. Stockholm: Studentlitteratur 
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darna har således kvar ansvaret för verksamhetens resultat men saknar full kontroll 
över hur resultatet kan uppnås. 18 
 
Ett annat problem är att ledaren själv aldrig kan ställa sig utanför processen. Ledare 
måste därför själva se till att deras egen förståelse blir ifrågasatt och prövad. Vi kan 
identifiera och diskutera andra människors förståelseformer men vår egen förståelse 
är liktydig med hur det egentligen är.  Även ledaren behöver utvecklas genom att 
skaffa sig nya insikter. Ett verktyg för utveckling kan vara en öppen och ärlig dia-
log vilken dock förutsätter att alla, inkl ledaren lägger fram sina uppfattningar och 
tankegångar, och gör sig därigenom sårbar för påverkan. Problemet är den traditio-
nella rolluppfattningen där ledaren förutsätts veta bäst och utifrån detta styra sina 
medarbetare. Risken är också att medarbetarna upplever det som pinsamt och gene-
rande att bidra till att ledaren blir osäker i sin uppfattning och börjar ifrågasätta sin 
förståelse.19  
 
2.3 En förändrad arbetsorganisation  
 
Autonomi i arbetet framhölls av intervjuade företagsledare som en framgångsfak-
tor. Autonomi kräver utökade kunskaper både hos ledning och medarbetare varför 
synen på ledarskap, kunskap och arbetsorganisation hänger intimt samman.  
 
Ledningen ser till att varje individ får möjlighet till kunskapsutbyte vilket innebär 
att det inte går att tala om kunskap och samtidigt behålla en Tayloristisk företags-
syn. En förändrad kunskapssyn tvingar till förändrad arbetsorganisation där indivi-
den ses som en resurs. När ledningen ger ansvar och befogenhet till medarbetarna 
fordras en högre kunskap och kompetens hos medarbetarna. Arbetsorganisationen 
måste tillåta lärande för att överleva och utvecklas.  
 
Många av de intervjuade företagsledarna definierade sina nya arbetsorganisationer 
som ”lärande organisationer”. Jag kunde notera att trots liknande definitioner kunde 
organisationerna vara strukturerade på en rad olika sätt. Vissa var uppdelade i tradi-
tionella avdelningar med tillverkning, marknadsföring, support, ekonomi osv. 
Andra utgick från ett flödestänkande där monteringen t ex kunde vara hjärtat i 
verksamheten. Åter andra drevs i form av olika team där varje team arbetade ut-
ifrån principen ”från ax till limpa” med helhetsansvar för exempelvis en viss kund 
eller produkt.    
 

                                                           
18 Ibid 
19 Ibid 
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En organisation som svarar mot den kunskaps- och ledarsyn jag diskuterat har 
andra faktorer som håller samman organisationen än själva strukturen. Nyckelord 
är förutom delegering av ansvar och befogenheter till individer och grupper, infly-
tande och delaktighet över det egna arbetet och möjligheten att koppla arbetsupp-
giften till organisationen som helhet. Detta kräver att både ledning och medarbetare 
tar ansvar och konsekvenserna av sina handlingar. Intervjuade ledare i de långsik-
tigt framgångsrika företagen hade erfarenheter av medarbetare som vägrade lämna 
gamla trygga arbetssätt där chefens uppgift skulle vara att styra och kontrollera och 
för den anställde att utföra arbetet efter klara instruktioner. Konsekvensen kunde bli 
att de fick hjälp att söka sig till andra verksamheter. Företagsledarna var dock noga 
med att poängtera vikten av att alla medarbetare fick växa i sin egen takt, bara vil-
jan20 till förändring fanns. 
 
Utmaningen för den nya organisationen är frihet under ansvar med visionen, kon-
kretiserad i affärsidé som gräns. Ansvaret ligger lika mycket på företagets ledning 
att skapa attraktiva arbetsplatser med hög delaktighet som på de anställda att ta an-
svar för företagets framgång, på lång sikt.   
 
En förändrad organisering av arbetet medför bl.a. upplevelsen av frigjord tid för 
organisationen enligt intervjuade företagsledare. Tiden kunde användas som ”tän-
ketid” för reflektion och arbete med långsiktiga strategier. 21 Det utökade tidsut-
rymmet skapade också en kreativ miljö för nya innovationer och idéer.  
 
Det handlar om ett ändrat synsätt även när det gäller tid således. Vi behöver bli 
medvetna om den linjära tiden (klocktiden) som bara ett begrepp att använda för att 
kunna relatera till varandra. Vår egen tid är upplevelsebaserad och finns i den 
mängd vi själva önskar. ”Det är den personliga, upplevda tiden vi vill ha lång, kan-
ske ibland evig. Men det är klocktiden som vi jagar efter”. 22  
 

                                                           
20 Ferrucci, Piero (1994) Bli den du är. Malmö: Liber Hermods, sid 70: Viljan kan sägas vara 
uttryck för autonomi dvs självstyre ”en organisms förmåga att fungera fritt i enlighet med sin 
egen inneboende natur i stället för tvingad av yttre krafter. I själva verket kan all utveckling be-
traktas med utgångspunkt från uppkomsten av denna frihet. 
21 Jönsson, Bodil (1999) 10 tankar om tid. Stockholm: Brombergs Förlag 
22 Ibid, s32 
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3 ARBETSMETODEN 
 
Uppdraget har pågått från mitten av april 1999.  Rapporten lades fram vid regionala 
kommitténs möte den 3 december 1999. Fil dr Margareta Oudhuis vid Högskolan i 
Borås har bistått med vetenskaplig rådgivning.   
 
Uppdraget var att utröna strategisk långsiktig målmedvetenhet hos privata företag 
med 1-49 anställda som deltagit i Mål 4 i tidigare Älvsborgs län. I uppdraget ingick 
även att utröna Mål 4 stöd för långsiktighet genom att analysera de verktyg som 
tillhandahållits i projekten Svaren sökte jag finna i analyser av visioner, affärsidéer 
och strategier i olika dokument och i samtal med företagsledare. Analyser kring 
arbetsorganisation, delaktighet, beslutsprocesser mm var av intresse enbart utifrån 
perspektivet att utröna den långsiktiga målmedvetenheten i företaget. 
 
Samordnaren vid EU Programkontoret kom att spela en viktig roll, framförallt un-
der kartläggningen av företagen då han stått som beslutsfattare till samtliga beslut 
om stöd och kunde bistå med värdefull information och erfarenheter kring Mål 4 
projekten.  
 
Nedan redovisas de fyra olika datainsamlingsfaserna i studien: kartläggningen som 
ledde till analyser av vägledningsprogram och intervjuer med konsulter. Dessa fa-
ser låg sedan till grund för intervjuer med företagsledare, som kom att bli den fjär-
de fasen. När det gäller de verktyg som Mål 4 tillhandahållit, nämligen konsulter 
och vägledningsprogram, riktades intresset mot att utröna huruvida dessa varit till 
stöd respektive hinder för en långsiktig målmedvetenhet. Företagens långsiktighet 
utgår från ett aktörsperspektiv där fokus lagts på de olika företagsledarnas och kon-
sulternas upplevelser av företagen. 
 
3.1 Fas 1: Kartläggning av ansökningar och handlingsplaner  
 
Det kompetensbehov som företaget söker stöd för genom Mål 4 skall finnas beskri-
vet i en handlingsplan och tas fram av företaget genom en företagsanalys, kallad 
Steg 1. Då handlingsplanerna leder till precisering av kompetensbehovet, fanns in-
tresse att veta huruvida det fanns en långsiktighet som grund i dessa. Jag såg det 
således vara relevant för uppdraget med en kartläggning och granskning av hand-
lingsplaner och annan dokumentation som kommit Programkontoret till del.  
 
Utifrån kartläggningen av ansökningshandlingar, handlingsplaner och annan do-
kumentation, var förhoppningen att göra ett urval av företag för intervjuer samt att 
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skapa underlag för frågor/teman för dessa. Dokumenten var sorterade efter före-
tagsnamn i ett pärmsystem med en egen flik för respektive projekt/företag. Efter 
kartläggning av drygt 250 projektdokument av totalt 980 framkom inte längre något 
nytt varför mättnad ansågs ha uppnåtts. Resultatet gav dock fler frågor att besvara. 
Jag tvingades ta ställning till ytterligare faktorer.  
 
Det första som slog mig var att tvånget att använda vägledningsprogram förmodli-
gen varit betydelsefulla för analysfasen i Mål 4 projekten. De flesta handlingspla-
nerna hade likartad uppläggning. Begreppen vision, affärsidé och strategier definie-
rades och användes på ett till synes likartat sätt. Vad innebar detta för frågan om 
företagens långsiktiga målmedvetenhet? Fanns risken att handlingsplanerna var 
mekaniskt framtagna efter vägledningsprogrammen som mall? Eller gavs själva 
skrivarbetet bara låg prioritet framför själva analysen? För vem var handlingspla-
nerna  skrivna? Hur var affärsidé, visioner, mål och strategier förankrade när de 
ofta formulerades på likartat sätt i olika företags handlingsplaner? Vad blev i så fall 
utgångspunkten för kompetensbehovet? 
 
Men jag blev också medveten om den likhet som många handlingsplaner hade och 
som inte kunde bero på att vägledningsprogrammen använts som mall. Några av 
handlingsplanerna var så gott som identiska för flera  företag i olika branscher, utan 
andra likheter än att de anlitat samma konsult. Det var således inte bara vägled-
ningsprogrammen som kunde styra och ge stöd för analysfasens inriktning utan 
också konsulten verkade ha varit betydelsefull. Med en enkel överslagsberäkning 
verkade nästan tre av fyra företag ha använt konsultstöd. Siffran 70% anges i andra 
utvärderingar.23 
 
Det gick således inte att bara utifrån handlingsplanernas form och innehåll dra slut-
satsen att företagen var präglade av en långsiktig målmedvetenhet. Å ena sidan 
verkade så vara fallet, men å andra sidan tydde vissa faktorer på motsatsen, att det 
kanske var fråga om  skrivbordsprodukter.  
 
Kartläggningen påvisade därför ett behov av utredning även kring de väglednings-
program och de konsulter som företagen använt som verktyg och stöd i processen. 
 

                                                           
23 IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  Juli 1999. 
Stockholm, s 68 
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3.2 Fas 2: Analys av vägledningsprogram 
 
De mest frekvent använda vägledningsprogrammen analyserades. Var dessa ett 
stöd för en ökad medvetenhet om betydelsen av långsiktighet och i så fall, på vilket 
sätt?  
 
Ett hundratal olika vägledningsprogram har funnits att välja bland för företagens 
Steg 1 analyser. De är framtagna av fack-, bransch- och intresseorganisationer, 
konsultföretag osv. Det gemensamma för programmen är att de blivit godkända 
antingen centralt av Övervakningskommittén, eller regionalt. Samtliga godkända 
program finns listade i fyra olika kategorier (1-3 centralt godkända, kategori 4, re-
gionalt godkända). Krav på programmet har bl a varit att projektledarkunskap ska 
finnas kvar på företaget efter projektets slut. Ett annat krav har varit att metodiken 
ska bygga på allas delaktighet och vara anpassad för vuxna. Ytterligare ett krav är 
att vägledningsprogrammet ska leda fram till en handlingsplan, utformad enligt de 
krav som fastställts av respektive regional kommitté, utöver de centrala krav som 
ställts på redovisning av Steg 1. 
 
De flesta program som jag kommit i kontakt med är av god kvalitet, ett konstate-
rande som också andra utvärderare för Mål 4 gjort. De menar dock att ” innehållet 
är påtagligt likartat i de tre materialen även om vissa skillnader i tonvikt kan urskil-
jas”.24  En åsikt som jag delar. En anledning kan vara att enbart godkända program 
kunde komma ifråga i analysen. Jag har därför valt att titta närmare på de två mest 
frekvent använda programmen; Från kunskap till kompetens och Småföretagets af-
färer. Utöver dessa har några ”nedslag” gjorts i ett axplock av vägledningsprogram 
för en bättre jämförelse och bild av programmen. 
 
Jag undersökte hur begreppen vision och affärsidé definieras och används i de olika 
vägledningsprogrammen och om de stöder långsiktighet och målmedvetenhet. Jag 
studerade också flexibiliteten i programmen genom att studera graden av struktur.   
 
Parallellt med analysen av vägledningsprogram gjordes intervjuer med konsulter. 
  

                                                           
24 Ibid, s 175 ”Vad först gäller kunskapsinnehåll kan konstateras att de tre material vi bedömt 
samtliga har en god bas i forskningsbaserad kunskap om affärs- verksamhets- och kompetensut-
veckling i företag”. 
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3.3 Fas 3: Intervjuer med konsulter  
 
Den ursprungliga tanken reviderades att utifrån kartläggningen göra ett urval av 
företagsledare för kvalitativa intervjuer. I stället ansåg jag det vara nödvändigt att 
först analysera konsulternas roll i projekten. Jag sökte därför finna ett så brett urval 
som möjligt bland de 50 konsulter som varit mest verksamma i Mål 4 processen i 
Älvsborgs län. 
 
Målsättningen var att skapa en så nyanserad bild som möjligt av konsulterna, deras 
egen medvetenhet om långsiktighet samt det stöd de utgjort för företagen. Dessut-
om kunde konsulterna, utifrån sina kunskaper och erfarenheter, ge sin bild av före-
tagens långsiktiga strategier. Viktigt att påpeka är att samtalen kring mål 4 företa-
gen var av allmän karaktär, utan att beröra enskilda företag.  
 
Utifrån handlingsplaner och annan dokumentation kunde jag se konsulternas olika 
arbetssätt, olika grad av aktivt medverkande, mallar, modeller och andra verktyg. 
Dessa kunskaper kompletterades med de olika konsulternas bakgrund, utbildning, 
företagsform, osv utifrån samordnarens kunskaper. Med denna information som 
grund gjordes ett urval av fem konsulter som senare, utöver en provintervju, kom-
pletterades med ytterligare två konsulter. 
 
3.4 Fas 4: Intervjuer med företagsledare 
 
Utifrån valet av konsulter och efter intervjuerna med dem gjordes sedan urvalet av 
sexton företag där varje konsult representerades av två företag. Jag kunde på detta 
sätt belysa företagen utifrån flera perspektiv.   
 
Målsättningen var även när det gällde företagen att skapa en så stor bredd som möj-
ligt vad gällde storlek, belägenhet, produktion, ålder, kön osv. Företagen valdes 
således strategiskt med tanke på att tillsammans ge en så heltäckande bild som möj-
ligt av det lilla företaget med 1-49 anställda i Älvsborgs län. För att garantera de 
medverkande företagen anonymitet har jag valt att inte röja deras identitet genom 
att presentera de olika företagen vid namn.  
 
I en första omgång gjordes ett urval av tolv företag. Målsättningen var att finna fö-
retag som så väl som möjligt kunde spegla företagen i länet. I urvalsprocessen val-
des fyra mekaniska verkstäder, två dataföretag, ett textilproducerande företag, ett 
trycksaksföretag, ett nyhetsproducerande företag, två elektronikföretag samt ett fö-
retag inom armaturer. De utvalda företagens storlek vad gäller antalet anställda har 
rört sig mellan 5-49 där ungefär hälften av företagen har haft över 25 anställda.  
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Efter intervjuomgången gjordes en avstämning av insamlad data varpå beslut fatta-
des om komplettering med branscher inom tjänste och kunskapsproducerande före-
tag då dessa inte ansågs vara tillräckligt väl representerade. Med hjälp av samord-
naren och hans kunskaper om deltagande företag kunde ett kompletterande urval 
göras av en friskola, en konferensanläggning, ett dataföretag samt en maskinentre-
prenör. Dessa företag kompletterade inte bara bransch utan hjälpte också till att ge 
en större geografisk spridning av urvalet. Efter intervjuomgång två uppnåddes en 
mer samlad bild av de deltagande företagen i Mål 4. 
 
Jag bad företagsledaren (eller någon annan i ledningen som drivit Mål 4 projektet)  
att berätta om företaget, drivkrafter, visioner, anledningar till deltagande, samt om 
själva processen och de verktyg man valt. 
 
En stor begränsning i urvalet av företag var att endast företag som sökt Mål 4 stöd 
finns med. varför två ytterligheter saknas. Studier visar nämligen att de mest för-
ändringsobenägna företagen är dåligt representerade, en grupp där den lägsta kom-
petensen sägs finnas. Även företag med den högsta kompetensen saknas i stort sett, 
en grupp dit bl a många IT företag sägs tillhöra. Detta för att Mål 4 inte vänder sig 
till denna målgrupp. De flesta valda företag skulle således återfinnas i ett mellan-
skikt.  
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4. RESULTAT  
 
Jag kommer i detta avsnitt att behandla huruvida Mål 4 bidragit till en ökad lång-
siktig målmedvetenhet hos företagen genom de vägledningsprogram och konsulter 
som tillhandahållits i projekten.  
 
4.1 Vägledningsprogram 
 
De flesta företag som deltagit i Mål 4 har använt sig av vägledningsprogram för 
analys och framtagande av handlingsplaner på grund av krav från Mål 4. Vägled-
ningsprogrammen har således haft en stor betydelse för projekten och deras genom-
förande, kanske t o m varit avgörande för om Mål 4 har bidragit till ökad långsiktig 
målmedvetenhet i företagen.  
 
I SOU 1999:23 står att en del av framgången för Mål 4 har varit stödet för analys 
av kompetensbehov. ”Analyserna utgår från företagets/verksamheternas affärsidé 
och utvecklingsplaner och syftar till att stimulera individernas kompetensutveck-
ling och utvecklingen av arbetsorganisationen”.25 
 
Om kompetensbehovet grundar sig i affärsidén, skulle Mål 4 vara framgångsrikt 
utifrån ett långsiktigt perspektiv. Utifrån ovanstående betänkande skulle således 
långsiktighet präglat projekten och Mål 4 ha bidragit till detta genom sina stödverk-
tyg.   
 
Men behöver en ”affärsidé” visa på långsiktighet? Det torde bl a bero på hur väg-
ledningsprogrammen definierat och använt begreppet. Eller kanske snarare om, och 
i så fall hur, företagen använt sig av begreppen utifrån vägledningsprogrammen. 
Vad vilar kompetensbehovet på om affärsidén saknar existensberättigande?  
 
Jag ville veta hur begrepp som fokuserar på långsiktighet såsom vision och affärs-
idé definierades, användes och tolkades. Jag ville också få de olika konsulternas 
syn på vägledningsprogram som stöd såväl som hinder i analysarbetet.  
 
4.1.1 Allmänt om vägledningsprogram  
 
De flesta vägledningsprogram har en sk  SWOT (strength, weakness, opportunity, 
threat) analys med genomgång av företagets styrkor och svagheter samt hot och 

                                                           
25 SOU 1999:23 Utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet. Förslag till inriktning av nya mål 
3 inom EU:s strukturfonder,  s 130 
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möjligheter från omvärlden. Affärsidé, vision, mål och strategier tas upp till diskus-
sion på ett likartat sätt. Kundfokusering och processtänkande är nyckelbegrepp. 
Olika amerikanska ledningsfilosofier kan urskiljas. Ur dokument 1996-08-30 skri-
vet av  Övervakningskommittén framgår dock inga krav på hur de övergripande 
kraven ska uppnås, varför jag ställt mig undrande till vägledningsprogrammens lik-
artade innehåll och uppläggning.  
 
De flesta vägledningsprogram har som mål att höja företagets konkurrenskraft och 
ge en ökad motivation och utvecklingsmöjlighet för den anställde (vilket också föl-
jer Mål 4s övergripande syfte). Engagemanget och drivkraften ska finnas i ett starkt 
ledarskap som samtidigt kräver en hög grad av delegering. Programmen talar om 
långsiktighet och uthållighet för att nå full effekt. Helhetssyn anges som ett nyckel-
begrepp. Det rådande synsättet är att Flödet skal ledas av insikt, kompetens och 
kundmål i stället för regler och ordergivning. Både personal och ledning ska vara 
överens anser man.  
 
Då de flesta program i stort sett följer samma form och innehåll valde jag att kon-
centrera mig på de två mest använda vägledningsprogrammen; Från kunskap till 
kompetens och Småföretagets affärer.   
 
Från kunskap till kompetens är producerat på uppdrag av Trygghetsfonden SAF-
LO. Programmet är ett resultat av erfarenheter från ett pilotprojekt i kompetensut-
veckling i små och medelstora företag. ”Syftet var att få igång en process och ett 
nytänkande inom företaget som leder till att en kontinuerlig kompetensutveckling 
kommer igång och fortsätter”.26 
 
Målet för Småföretagets affärer, framtaget av Företagarna utbildnings AB, är att 
”du som småföretagare och du som medarbetare genom att delta i utbildningen och 
arbeta tillsammans med andra småföretagare och medarbetare ska få en ökad för-
ståelse för och insikt om kompetensens betydelse. Detta ger i sin tur förbättrade 
möjligheter  till en positiv utveckling av er själva och företaget i form av ökad ef-
fektivitet, produktivitet och lönsamhet”.27  
 
Programmens tolkning av vision och affärsidé följer allmänna definitioner så vitt 
jag kunde se. I Från kunskap till kompetens står att verksamhetsanalys med perso-
nalen görs först för att sedan kunna ställa sig frågan "stämmer affärsidén med den 
verksamhet som beskrivs?" Om en genomtänkt och inom företaget förankrad af-

                                                           
26 Trygghetsfonden SAF-LO Från kunskap till kompetens. Faktahäfte s 3 
27 Bäckström, L G; Engvall T  Småföretagets affärer. Företagarnas utbildnings AB, s 9 
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färsidé saknas föreslås en diskussion om behovet av en sådan. Eftersom verksam-
hetens delar redan är analyserade i tidigare kapitel  kan det vara lättare att formule-
ra affärsidén,  anser man. 
 
I båda programmen anses affärsidén viktig men man vill samtidigt avdramatisera 
den och få bort "teoristämpeln". I företagens handlingsplaner kunde jag dock se att 
de nedskrivna affärsidéerna följde programmens mallar.   
 
4.1.2 Vägledningsprogram som stöd för långsiktig målmedvetenhet 
 
Både vägledningsprogram och konsulter har framhållit vikten av program som stöd 
för processen, anpassade efter det enskilda företagets behov. Även samordnaren på 
Programkontoret har under informationsmöten med nya deltagare framhållit att va-
let av vägledningsprogram ligger på företagen själva utifrån de egna behoven.  
 
”Från kunskap till kompetens” ger ett ambitiöst intryck men verkar ändå vara rela-
tivt enkelt upplagt. Det står uttryckligen att kompetensbehovet ska utgå från ett 
verkligt behov i företaget utifrån frågeställningarna ”Var står vi idag?” och ”hur 
skall vi se ut i morgon?”.  
 
Utvärderarna i IM gruppen anser att arbetssättet med vägledningsprogrammen varit 
värdefullt, speciellt i verksamheter där man varit ovan vid förändringsarbete.28 De 
anser också att ju mer variation i metoder för kompetensutveckling ju högre grad av 
rapporterade effekter.  
 
Vägledningsprogrammet har ”sanktionerat” tid för interna diskussioner som annars 
inte skulle kommit till stånd om annat än den dagliga verksamheten ansåg flera fö-
retagsledare. Programmet ansågs ha gett en struktur, metod eller verktyg för fortsatt 
analysarbete på egen hand. Dessutom tyckte många företagsledare att det varit bra 
att tvingas stanna upp och ställa sig frågorna och verkligen göra analysen – ”annars 
hade vi ju inte fått några pengar”, konstaterade en intervjuad företagsledare. 
 
Vägledningsprogrammen förespråkar delegering och teamtänkande inom företaget. 
Många företagsledare har insett att större ansvar och handlingsfrihet till personalen 
frigör tid för ledningen för reflektion och strategiskt tänkande. Vägledningspro-
grammet kan därmed ha bidragit till en ökad långsiktig målmedvetenhet. 
 
 
                                                           
28 IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  Juli 1999. 
Stockholm, s 9 
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Ett av kraven på vägledningsprogram var att projektledarkunskap skulle finnas kvar 
efter projektet. Om så blivit fallet kan ha varit beroende på initiativtagaren som ofta 
varit företagsledaren och hans/hennes engagemang, kunskaper och förmåga till de-
legering. 
 
4.1.3 Vägledningsprogram som hinder för långsiktig målmedvetenhet 
 
Svårigheten, som jag ser det, är att företagen skiljde sig avsevärt vad gällde teore-
tisk kompetens. För omfattande och strukturerat eller för allmänt hållet var några 
motsägande kommentarer från företagsledarna om vägledningsprogrammen. 
Många har helt enkelt haft svårt att applicera teorierna i vägledningsprogrammen 
och från konsulterna på det egna företaget i praktiken.  
 
Jag kan hålla med IM gruppen i deras uppfattning om att vägledningsprogram 
främst bör ses som en inspirationskälla, inte som en arbetsgång som skall följas 
”slaviskt”. De skriver: ”Trots detta kan man ibland reagera på en alltför starkt 
strukturerad arbetsgång, och en övertro hos författarna på utvecklingsprocessers 
rationalitet och möjligheterna att styra dessa med analyser som ofta förefaller vara 
alltför krävande både i termer av tid och i termer av tillgänglig information om oli-
ka aspekter om företagets verksamhet”.29 
 
Kraven som ställts från centralt håll på vägledningsprogram kan ha hämmat möj-
ligheten för konsulter och företag att själva anpassa processen för det enskilda före-
tagets behov. Risken kan ha varit att medarbetarna i företaget antingen inte orkat ta 
sig igenom, mekaniskt fyllt i övningarna eller överlåtit analysen till en konsult. Re-
sultatet kan då ha blivit en skrivbordsprodukt. 
 
I de fall man fått en direkt koppling till den egna verkligheten har programmet fått 
bra betyg, i andra fall har företagsledare i intervjuer mest talat om vägledningspro-
grammen i teoretiska termer.  
 
4.2 Konsulten 
 
Mål 4 har erbjudit deltagande företag finansiellt stöd för extern konsult som hjälp i  
analysarbetet. Jag undrade över konsultens bidrag till företagens långsiktiga mål-
medvetenhet. Kunde konsulternas metoder och egna attityder ha påverkat företaget 
vad gällde långsiktigt målmedvetet tänkande? Och hade målmedvetenheten hos fö-

                                                           
29 IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  Juli 1999. 
Stockholm,  s 20 
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retaget någon betydelse för förmågan att köpa konsulttjänster och för kvaliteten i  
projekten?  
 
Jag kunde konstatera att generellt var konsulten ekonom, ingenjör eller pedagog på 
gymnasie- eller högskolenivå, med erfarenhet från arbetslivet som anställd. Ett fåtal 
hade erfarenhet av företagande innan starten av egen konsultverksamhet. De allra 
flesta av de ca femtio verksamma konsulterna var män.   
 
Många konsulter verkade som enmansföretagare, i vissa fall kopplade till nätverk 
med andra konsulter med kompletterande kompetenser. Några var anställda av ut-
bildningsföretag eller andra organisationer. Ett fåtal var verksamma genom ideellt 
arbete i t ex företagarföreningar.  
 
Strategin från regionala kommittén för Mål 4 i Älvsborgs län har varit klara enkla 
ramar med stor flexibilitet för konsulter och företag att arbeta inom. Detta bekräfta-
des av konsulterna som också, nästan undantagslöst, uttryckte sig positivt om ar-
betssättet.  
 
Konsulterna har fått agera som marknadsförare och ”ambassadörer” för Mål 4. Un-
der de första informationsmötena fanns ca 150 konsulter närvarande men antalet 
har under programperioden sjunkit till ca 50 verksamma enligt samordnaren på 
Svenska EU Programkontoret. Han trodde att många ”lycksökare” lämnat arenan 
på grund av de krav som ställts på kunskaper och arbetsmetoder. Deras bakgrund 
har varit skiftande enligt samordnaren, allt från arbetslösa inom byggbranschen till 
kvalificerade pedagoger med kunskaper inom vitt skilda discipliner. 
 
Programkontoret har medvetet valt att inte värdera konsulterna och deras kompe-
tens utan har låtit dem verka fritt. Anledningen har bl a varit åsikten att företagets 
val av konsult bygger på en relation mellan företag och konsult utifrån det enskilda 
företagets behov. Behov som en myndighet varken kan eller bör styra. Däremot har 
samordnaren på Programkontoret påpekat för företaget vikten av att skaffa referen-
ser av kollegor eller på annat sätt bilda sig en egen uppfattning innan relationen in-
leds. 
 
4.2.1  Allmänt om konsulten  
 
”Processen har varit fantastisk” ansåg en konsult som var mycket nöjd med projek-
ten, ”det har knappt funnits några företag som tittat igenom sina företag tidigare”. 
När det gällde vägledningsprogram var åsikterna blandade. Många konsulter ansåg 
att vägledningsprogrammen var alltför allmänna, begränsande och hämmade ana-
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lysprocessen. ”Det är bättre att situationsanpassa processen. Använd hellre ett vitt 
papper än ett välstrukturerat program där man ska skriva något på varje rad i en 
viss ordning” hävdade en konsult. Då programkontoret kräver vägledningsprogram 
har de flesta ändå anpassat sig till dessa. Många använder Från Kunskap till kom-
petens eller Småföretagets affärer. Vissa konsulter erbjuder egna program, men 
som ändå i stort följer övriga till struktur och innehåll, förmodligen för att vara 
godkända av Mål 4.  
 
Konsulterna har ofta en egen ”verktygslåda” med metoder som komplement till 
vägledningsprogrammet. Några fokuserar på mentala processer medan andra för 
fram kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. De flesta gör någon typ av SWOT-
analys med genomgång av företagets styrkor och svagheter samt hot och möjlighe-
ter från omvärlden.  Nyckelbegrepp som de flesta konsulter fört fram har varit ”al-
las delaktighet” och engagemang, vilka också stått i fokus i de flesta väglednings-
program. Men de poängterade att metoder och verktyg bör tjäna som stöd och inte 
följas slaviskt.  
 
Det särskiljande mellan konsulterna har varit graden av delaktighet från företaget i 
processen En extremvariant på arbetssätt har varit den där konsulten i samtal med 
ledningen klargjort visioner, mål, problem, intervjuat personalen, sammanställt re-
sultatet som sedan redovisats för ledningen och slutligen för hela personalen. 
Sammanställningen blev handlingsplan med kompetensbehovet som  redovisats till 
programkontoret. 
 
Men ofta åker företaget med all personal iväg en helg tillsammans med konsulten 
efter ett möte med ledningen och/eller kanske efter intervjuer med personalen. 
Många konsulter ansåg det vara värdefullt för företaget att komma bort från sin 
vardag. ”De får  distans och därmed möjlighet att stanna upp och reflektera över sin 
verksamhet”. Helgen kanske också resulterar i en bättre teamkänsla och gemensam 
plattform ansåg flera konsulter. Antingen kan helgen utmynna i en handlingsplan 
med utbildningsbehov, eller bli den grund som man sedan arbetar efter i mindre 
grupper hemma. Vanligen finns konsulten med i processen till framtagandet av 
handlingsplanen.  
 
Andra konsulter valde i stället en ”studiecirkelform” där tiotalet, mestadels före-
tagsledare, från samma eller olika företag samlats 5-10 gånger under en halvdag 
med ”hemläxor” mellan träffarna. Konsulter med detta arbetssätt har varit knutna 
till organisationer, antingen som anställda eller ideella.  
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Jag har inte närmare undersökt konsulternas nedlagda tid för varje analys men ut-
ifrån intervjuer med konsulter och företagsledare kan det generellt ha rört sig om ca 
5-8 arbetsdagar för varje analys.  
 
Jag frågade vad som var utgångspunkten för analysen varpå vissa av konsulterna 
hävdade att de utgick från vilket existensberättigande affärsidén hade, varför man 
fanns till osv. ”Om affärsidén inte längre håller hjälper man till att ta fram en ny 
inom samma nisch utifrån företagets vision” ansåg en konsult. Andra ansåg det 
vara farligt att gå in till kärnan. ”Det kan bli dödsstöten för företaget. Då är det 
bättre att framhålla det positiva och utgå från verksamheten i dagsläget” ansåg kon-
sulten. Åter andra hoppades att företagsledare och medarbetare själva skulle stanna 
upp och ”lyfta blicken över horisonten”.  
 
De flesta ansåg att visionen var viktigare än kortsiktiga mål och strategier: ”Den är 
drivkraften som har koppling till dem själva på längre sikt. Analyseras endast mål 
och budget, nyckeltal mm går drivkraften förlorad”. 
 
De flesta var också av åsikten att de själva bara stod för metod och struktur. Kun-
skapen finns inom företaget, deras uppgift var att ta fram den. Många ansåg att de-
ras uppdrag var att hålla i och driva processer för uppdragsgivare, vilket inte funge-
rade om de inte kunde skapa en god relation till företaget. Den personliga kontak-
ten ansåg de vara styrkan: ”Det handlar om relation och samarbete”. Respekten  för 
företaget och att de driver sin egen verksamhet är viktigt att beakta som konsult, 
var en åsikt. 
 
4.2.2 Konsulten som stöd för långsiktig målmedvetenhet 
 
En konsult som fått goda vitsord av det ena företaget kan ha uppfattats med miss-
nöje av ett annat, trots samma metoder och verktyg. Positiva omdömen fick ofta 
konsulter som företagsledare inte upplevde varit ute för egen vinning, oavsett stor-
leken på arvode. Det visade sig sällan bero på konsultens kompetens utan verkade 
snarare handla om framtoning och attityd. Positiva egenskaper som fördes fram var 
engagemang, entusiasm, långsiktighet och att konsulten tog sig tid. Att kunna lita 
på konsulten framhölls av några företagsledare. 
 
De som troligen haft störst nytta av konsulterna vad gäller att få till stånd en med-
vetenhet om betydelsen av långsiktiga mål och strategier var företag som insett be-
hov av förändring men som saknat verktyg. Konsulten gav dem struktur och verk-
tyg för analysarbetet, vilket ansågs värdefullt. ”Det hade blivit ett hafsverk utan 
konsult” som någon uttryckte det. Konsulten har varit ”ögon utifrån” som kunnat 
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ge ett annorlunda perspektiv kunde en annan företagsledare berätta. Många ansåg 
att utan en drivande konsult hade processen stannat.  
 
Konsulten kunde ta sig den tid de själva inte hade och då framförallt avlasta före-
tagsledaren. Konsulten gav insikt om vikten av analysarbete, vilket oftast saknats i 
ett inledningsskede både enligt företagsledarna själva och samordnaren på pro-
gramkontoret. Vissa företag var t o m lyriska med kommentarer som att ”analysen 
var värt allt”. Företagsledarna var positiva till konsulter som kunde delge erfaren-
heter utifrån eget företagande men mindre nöjda när konsulten inte kunde sätta sig 
in i företagets problematik. I de företag där det redan pågick ett förändringsarbete 
användes konsulten som komplement. Dessa företagsledare hade därför sällan nå-
gon kommentar till Steg 1 analysens genomförande förutom att de ansåg det varit 
bra med intervjuerna där personalens åsikter kunde få komma fram med hjälp av en 
utomstående. För företag som ännu inte blivit medvetna om nödvändigheten av 
förändrad arbetsorganisation mm  hade Steg 1 förmodligen en för hög abstraktions-
nivå. Men ändå kan kommentarer som ”vi tänker ju inte i de banorna”, när jag frå-
gade om konsultnytta, tyda på vissa insikter. För andra var tiden med konsulten 
värdefull då man kanske för första gången fick möjlighet att tala om sig själv och 
sitt företag ur ett annat perspektiv, och med en utomstående.  
 
Påpekas bör också att konsulternas aktiva uppsökande verksamhet kan ha varit en 
bidragande orsak till det höga deltagarantalet för Mål 4. 
 
Mål 4 konstruktionen var när det gäller konsultstöd mest lämpad för gruppen före-
tag som var/är inne i en förändringsfas. Dessa företag hade blivit medvetna om be-
hovet av strategiskt tänkande men visste inte hur de skulle nå dit, något som kon-
sulten kunde bidra med.  Nästan undantagslöst berättar företagsledarna att de till en 
början varit negativa till Steg 1 och den tid som de skulle tvingas ta i anspråk för 
analys, tid som de saknade. Lika kännetecknande var att de efteråt var mycket nöj-
da, ofta med en känsla av att i stället få ”tid över”.  
 
4.2.3 Konsulten som hinder för  långsiktig målmedvetenhet  
 
Att Steg 1 inte alltid gav det resultat man förväntat sig har andra utvärderare av Mål 
4 programmet noterat: ”En handelsträdgårdsmästare tappade halva personalen la-
gom till våren, och hävdar att det var p g a allt tumult som mål 4 processen förorsa-
kade. Andra har blivit så inspirerade att de slutat och börjat studera.”30 Liknande 
erfarenheter har gjorts i denna undersökning. Företagsledare har ofta angett att or-
                                                           
30 IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  Juli 1999. 
Stockholm, s 71 
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saken till det inträffande berott på att de egentligen inte ville delta men blivit över-
talade av konsulter.   
 
Konsulter talar om vikten av att skapa en relation till företaget. En av dessa utryck-
te att ”man hälsar på bara för att se hur det går”. En företagsledare som anlitat just 
denna konsult ansåg tvärtemot att konsulten präglades av kortsiktighet. Han undra-
de varför konsulten inte hade hört av sig efter analysen, särskilt när hans företag 
försvann som en följd av Mål 4 analysen. Anledningen var enligt företagsledaren 
att nyckelpersoner efter avslutad internutbildning i enlighet med handlingsplanen 
tagit med sig kunderna och lämnat företaget. 
 
Företagsledaren och medarbetarna har ofta lämnats ensamma, utan stöd utifrån och 
utan erfarenhet om vad förändringsprocesser kan föra med sig i organisationen när 
handlingsplanen skrivits och det blivit dags för implementering av det man kommit 
överens om i handlingsplanen. Det jag anser vara oroande är att konsulterna i de 
aktuella fallen inte varit medvetna om de processer som de haft aktiv del i. I ett fö-
retag blev en medarbetare så psykiskt pressad av konsultens frågor att han senare 
samma dag blev intagen på sjukhus. En långvarig terapi blev följden. Ett hinder för 
att skapa en långsiktig målmedvetenhet kan således vara att konsulter varit omed-
vetna om de processer de satt igång med projekten. Känslor som rädsla, ilska, 
maktlöshet t ex kan komma upp till ytan när gamla strukturer börjar rubbas och 
trygga invanda mönster ändras. Företag som kanske inte varit mogna att gå in i ett 
förändringsarbete har ”tvingats” in av påstridiga konsulter.  
 
Tidsbristen kan också vara en orsak till att många handlingsplaner var så gott som 
identiska. Det kunde röra sig om en dryg vecka för genomförande av analys och 
dokumentation/handlingsplan i enlighet med alla krav i ett omfattande vägled-
ningsmaterial, såsom t ex allas delaktighet. Risken kan ha funnits att konsulten 
”tvingats” kopiera tidigare handlingsplaner. Följden kan ha blivit att analysen styrts 
att passa konsultens mall snarare än företagets behov. Handlingsplanerna har resul-
terat i prydliga pappersprodukter utan att fylla något egentligt syfte för företaget. 
Intressant att notera var att några företagsledare, som inte genomfört förändringsar-
bete tidigare, gav konsulter dåligt betyg för att de ”fått göra allt jobbet själva” och 
omvänt, ju mer av arbetet som konsulten genomförde ju ”bättre valuta för pengar-
na”. Andra företag kunde också ge konsulter som ”gjort jobbet” bra betyg, men i 
dessa fall beroende på att företaget redan påbörjat en egen, mer omfattande analys. 
I båda fallen var målsättningen att ”köpa till sig Steg 2 fasen” då man redan ansåg 
sig ha kompetensbehovet klart för sig. Handlingsplanerna för Mål 4 tjänade bara 
som ”kvitto” inför Steg 2. 
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Av den senare gruppen ovan var många av åsikten att konsultarvodet inte stått i 
förhållande till den kompetens som konsulten kunde erbjuda. Många företag utan 
erfarenhet av förändringsarbete uttryckte samma åsikt men av anledningen att 
”konsulten bara varit ute efter egen kortsiktig vinning”.  
 
4.3 De undersökta mål 4 företagen i Älvsborgs län 
 
Det visade sig att vägledningsprogram, konsulter och företagsledare som aktörer 
gav olika, ofta motsägande bilder över huruvida företagen som deltagit i Mål 4 i 
tidigare Älvsborgs län drevs av långsiktighet eller ej. Jag kunde dock så småning-
om föra samman olika aspekter av företagen i ett antal kategorier. Ur dessa katego-
rier kunde vissa särdrag urskiljas som slutligen gjorde det möjligt att skapa tre olika 
sk idealtyper.  
 
Företagstyperna nedan kan inte återfinnas i sin renodlade form i verkligheten, utan 
används som analysverktyg att jämföra verkligheten med.  
 
Idealtypen livsstilsföretag beskriver den grund som  Mål 4 företagen vilar på. ”Fa-
miljen” brukar också användas som metafor för det lilla entreprenöriella företa-
get.31 Vissa av livsstilsföretagen hade utvecklats till att också bli/vara långsiktigt 
framgångsrika, vilket kom att bli ytterligare en idealtyp. Men det fanns även livs-
stilsföretag som utvecklats i motsatt riktning, och nu levde i en kamp för enbart 
överlevnad. Dessa sistnämnda kom att betecknas som levebrödsföretag.32  

 
Jag kommer nedan att gå igenom vad som kännetecknar de olika typerna utifrån 
frågeställningen huruvida de är präglade av en långsiktig målmedvetenhet. 
 
4.3.1 Livsstilsföretaget 
 
Av de intervjuade företagsledarna tillhör ca hälften denna kategori. Företagen är i 
dagsläget sällan varken långsiktiga eller målmedvetna men har potentialen att ut-

                                                           
31 Se även t ex  Hultman, Klasson (1999) Hur små företag tänker. Nya jobb & Företag,  rapport 
nr 6. Stockholm, s 42: ”Familjen som metafor för småföretag kan ofta kännas mer träffande och 
adekvat än företaget som vinstmaximeringsmekanism”.  
32 Sköldberg, Kaj (1990) Administrationens poetiska logik. Lund: Studentlitteratur, s 82: Max 
Weber införde idealtypsbegreppet, som kan ses som en renodling, en abstraktion av vissa aspek-
ter av ett verkligt fenomen att användas för att skapa ett teoretiskt begrepp att jämföra verklighe-
ten med. Idealtyper kan varken ses som bra eller dåliga, positiva eller negativa. 
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vecklas.33 Grunden i företaget vilar på affärsmässighet men samtidigt finns andra 
drivkrafter som styr. De är medvetna om vikten av ekonomisk lönsamhet men har 
svårt att uttala den. För den långsiktiga målmedvetenheten kan personliga faktorer 
som frihet, kreativitet, familj, anställda eller samhällsansvar ligga i förgrunden. Fö-
retaget drivs ofta av en entreprenörs vision eller idé.  
 
Företagen är ofta i en förändrings/utvecklingsfas som kräver andra arbetssätt. Det 
kan vara fråga om entreprenören som går in i en mognadsfas som kräver en annan 
administration. I vissa fall kan det vara  fråga om ett gammalt familjeföretag där 
ägaren haft överblick och kunskaper inom alla företagets delar. Han/hon har nu 
överlämnat rodret till en yngre generation med andra kunskaper vilket ställer krav 
på en annan typ av styrning.  
 
I flera fall handlade det om att gamla hantverksmässiga arbetssätt bytts ut i ny tek-
nologi. De personer som fortfarande behärskar hantverket är i fåtal och närmar sig 
pensionsåldern. Den yngre generationens medarbetare saknar ofta helhetskunnande 
utan är mer specialiserade. Många företagsledare uttryckte i intervjuerna oro för 
denna utveckling men ansåg att den var nödvändig. Ofta befinner sig företagen i ett 
skede där tillväxt är oundviklig och man söker hjälp och stöd för nya sätt att orga-
nisera verksamheten.  
 
Personalen ansågs vara bland den viktigaste resursen. ”Vår grundfilosofi är att vi 
ska göra ett bra jobb och att alla ska trivas” kunde företagsledare uttrycka det. 
Många ansåg att medarbetare tar ansvar och känner lojalitet. Insikten om att 
medarbetarna vill förbättra sig är något som företagsledarna blivit positivt medvet-
na om under Steg 1 analysen.  
 
Men företagsledare blev också medvetna om motsatsen. Medarbetare som varit 
vana att styras och haft väl avdelade arbetsuppgifter kände i förändringsprocessen 
rädsla för att förlora sin trygghet. Nya ledningsfilosofier och arbetssätt kräver större 
ansvarstagande och initiativkraft från medarbetarna vilket skapat konflikter enligt 
företagsledarna.   
 
De flesta företagsledare var rädda om sitt goda rykte på orten, vilket gjorde att de 
kunde känna sig tvingade att ”ta hand om” släktingar, vänner osv som inte alltid 
delade företagets värderingar. Man kände ett krav att vara förebilder för t ex an-
                                                           
33 Jämför med IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  
Juli 1999. Stockholm, s 170 och beskrivningen: ”Dessa har i grunden en positiv utveckling, men 
är utsatta för tryck från omvärlden. De har både vilja och potential för utveckling. Omoderna 
verksamheter avvecklas. Företagen har kunskap men ingen ambition  att växa”. 
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ställda, leverantörer, ortsbor. Den sociala kontrollen i lokalsamhället kunde medfö-
ra att de egna behoven gavs låg prioritet. ”Man har en gen som gör att man måste 
förverkliga sina föräldrars drömmar” kunde jag få till svar från företagsledare på 
frågan varför de fortsätter.  
 
I livsstilsföretagen fanns en rädsla för att bli så stora att de förlorade greppet om 
helheten samtidigt som de kände ett ständigt tvång att utvecklas. ”Det går inte att 
stå still, då går man automatiskt bakåt, försöker man stoppa tillväxten dör man” 
som flera företagsledare uttryckte det. Ambitionen var att utvecklas för att skapa en 
stabil grund genom att tvinga sig tänka på längre sikt.  
 
”Entreprenörer kan vara så stolta över sina affärsidéer att de vakar över dem som 
mammor och släpper inte in någon, vilket hämmar tillväxten. Ju mer de månar ju 
djupare gräver de sin grop i själva verket. De behöver släppa taget” ansåg en kon-
sult och fortsätter: ”Särskilt  kan detta märkas i generationsskiften med en nytill-
trädd VD utifrån, ofta yngre, öppen och nytänkande. När förändringarna väl ska 
implementeras vågar inte ägaren och den nya VDn får gå”.  
 
4.3.1.1 Kännetecknande för livsstilsföretaget 
 
♦ ”Livet” är viktigare än ”Pengar”  
♦ Upplevd tidsbrist hindrar reflektion och omöjliggör strategiskt tänkande  
♦ Saknar långsiktig företagsekonomisk målmedvetenhet ”Gör saker rätt”, men 

kanske inte ”rätt saker”  
 
Det finns således många faror som hotar för ett livsstilsföretag men också potentia-
ler. Tre vägar har uppmärksammats som företaget kan ta. Medan vissa fortsätter i 
generationer som ett livsstilsföretag lyckas andra också bli ekonomiskt framgångs-
rika. Men jag kunde också upptäcka några som stagnerade i ett levebrödsföretag. 
Påpekas bör dock att levebrödsföretagen förvisso inte behöver ha varit ett livsstils-
företag.  
 
 4.3.2 Levebrödsföretaget 
 
Tre av de intervjuade företagen kan sägas tillhöra denna kategori. Levebrödsföreta-
gen saknar ofta en uttalad affärsidé. De arbetar i många fall som underleverantörer 
med en eller ett fåtal kunder inom en viss bransch. De har inga speciella strategier 
utan säger sig vara beroende av övriga i kedjan. De känner sig sakna direkt påver-
kansmöjlighet över den egna situationen. Huruvida kunden/kunderna efterfrågar 
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deras produkter eller tjänster beror på faktorer i omgivningen som de inte kan råda 
över.34 
 
De anser sig få allt svårare att uppfylla de allt högre kraven från kunden om högre 
kvalitet till allt lägre pris, i en allt snabbare takt. ”Det kan inte fortsätta så här, nå-
gon gång måste det ta stopp” uttryckte en företagsledare, samtidigt som han var 
medveten om att ett förnyat kontrakt från kunden förutsatte att de kunde uppfylla 
de ställda kraven.   
 
Företagen saknar ofta helhetsbild och lever i en kamp för kortsiktig överlevnad. De 
upplever sig sakna tid att stanna upp och ”lyfta blicken” över horisonten, varpå 
omvärlden verkar rusa förbi i en allt snabbare takt. Strategierna blir i stället kortsik-
tiga och utgår från olika lösningar från kunder och leverantörer. 
 
De har ofta svårt att uttala sitt behov av kompetenshöjning utan talar i allmänna 
termer om att ”IT och språk har alla nytta av”.  
 
Företagsledarna eftersträvade ofta ett kamratligt förhållande till sina anställda, men 
snarare som ”Pappa och killarna” än jämbördiga kollegor. Några uttalanden från 
företagsledare: ”Vore vi chefer kunde vi vara strängare, men vi föredrar att vara 
snälla” och, ”Det är folket som är viktigast” samt ”Det är väl därför som en inte 
blev rik”. De var noga med att poängtera Jantelagens kraft och att de själva inte tog 
ut mer i lön från företaget än de anställda, utan snarare tvärtom. De ansåg också att 
det var viktigt att inte framhäva sig själva genom att t ex äga bättre bilar än de an-
ställda. De berättade att de alltid kommer till arbetet före övriga och går hem sena-
re.  
 
Många talade om en inre stress, om företagande som psykisk påfrestning och en 
familj som alltid hamnade i kläm. ”Företaget måste alltid gå före. Man kämpar för 
överlevnad”. ”Vi har i alla år överlevt, trots lågkonjunktur” var en allmän kommen-
tar. När jag frågade varför de överlevt fick jag ofta svaret ”Vi är snälla” ,”Vi ställer 
alltid upp”.  
 
Flera konsulter ansåg att särskilt de små företagen, som gjort analys i nätverk till-
hörde s k levebrödsföretag. Den centrala frågan för dem var ”hur ska jag komma ut 
                                                           
34 Jämför med IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  
Juli 1999. Stockholm, s 170 och  beskrivningen: ”De är utsatta för omfattande strukturomvand-
ling. Men företagen saknar potential, vilja och kunskap att anpassa sig till utvecklingen i omvärl-
den”.  
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på marknaden? I värsta fall skulle företagen, enligt en konsult, kunna beskrivas 
som ”I diket, vi har alltid gjort så här. De är ofta trötta 55-åringar”.  
 
4.3.2.1 Kännetecknande för levebrödsföretaget 
 
♦ Upptagna av att överleva  
♦ Splittrade, i avsaknad av  helhetsbild  
♦ ”Snälla” – kan varken ställa krav på anställda, kunder eller leverantörer 
♦ Upplever sig som offer för omständigheter i omgivningen, omöjliga att påverka 
 
Men medan företagandet för vissa livsstilsföretag övergår till en ren kamp för över-
levnad lyckas andra vända förlust till vinst och bli både långsiktiga och framgångs-
rika;  
 
4.3.3 Det långsiktigt framgångsrika företaget 
 
Av de intervjuade företagsledarna tillhör fem denna kategori. Med organisationste-
oretiska begrepp skulle vi säga att det långsiktigt framgångsrika företaget har lärt 
sig att förhålla sig till olika organisationskulturer vilka får samexistera.  
 
De driver företaget både som livsstil och med ekonomisk framgång och lönsamhet. 
”Det är företag i medvind. De är inte utsatta för mer omfattande strukturomvand-
lingstryck, eller så har de tidigare gått igenom en anpassningsfas”.35 
 
Lyckosamt har ofta varit samarbetet med någon som kunnat komplettera entrepre-
nörens ofta vilda idéer och framåtanda med stabilitet. Resultatet kan ha blivit flera 
ledare med kompletterande kompetenser, i stället för en chef. Entreprenören får tid 
att vara strateg och kan ”ligga i framkant fem år framåt i tiden” såsom en företags-
ledare ansåg sig kunna vara. Någon annan inom företaget kan i stället agera ”spe-
lande  coach” med flexibilitet och anpassningsförmåga efter rådande omständighe-
ter under ”matchens gång”, som en annan företagsledare uttryckte det.  
 
Många av de långsiktigt framgångsrika företagen befann sig i ett generationsskifte, 
ofta på flera plan. Det gamla hantverksmässiga arbetssättet och funktionstänkandet 
övergår i ny teknologi och ett ”kunden i fokus tänkande”. Den nya ledaren lär sig 
att det ligger en styrka i att inte kunna allt och ser många fördelar i att delegera an-
svar och befogenhet. En fördel sades vara den tid som frigjorts för ledaren för re-
flektion och långsiktigt tänkande.  
                                                           
35 IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  Juli 1999. 
Stockholm,  s 170 
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Företagen behöver nödvändigtvis inte alltid ha varit framgångsrika, snarare tvärt-
om. Av skilda företagsledares berättelser fick jag uppfattningen att de ofta stått i ett 
vägskäl av någon anledning och inte så sällan genomgått en kris. Det kan ha varit 
fråga om generationsskifte, ändrad teknologi eller ny ägarstruktur. Ledarna känne-
tecknades av en tro på sin idé och en förmåga att inte ge upp. Jag noterade också 
utmärkelser i denna företagskategori som ”årets företagare” i hemkommunen etc. 
  
”Vision och affärsidé är ledningens ansvar och ska sitta på var och ens näthinna, 
inte på något papper i en skrivbordslåda” enligt en företagsledare, som fortsätter: 
”Det tar tid att konkretisera affärsidén hos alla. Det gäller att hålla fast vid sin vi-
sion och styra oförtrutet vidare enligt strategier man lagt trots att det kan kännas 
tungt. Det tar ofta år och tålamod innan något händer. Men belöningen kom den 
dagen medarbetarna sa: ”Han hade ju rätt”. Effekten blir att man inte längre be-
hövs, företaget sköter sig självt”.  
 
En god företagsledare kännetecknas enligt företagsledarna själva av målmedveten-
het och en vilja kopplad till tålamod. ”Ledaren ska vara i centrum och ha ansvaret 
för att saker blir gjorda men besluten skall fattas tillsammans med medarbetarna” 
ansåg en företagsledare. De jämför med den gamle entreprenören som kunde allt 
och inte gärna släppte ansvar och befogenhet till övriga. En som var van att styra 
och ge order. Det kunde kännas tryggt också för personalen att bara göra sin upp-
gift och invänta nästa. Företagsledarna jag talade med förespråkade i stället en hel-
hetssyn på företagande med förmåga att kommunicera med personalen. De såg en 
styrka i att se orsaker och samband, att gemensamt hitta och lösa knutar. Många 
företag arbetade aktivt för att vara en ”lärande organisation”. 
 
Anledningar till deltagande i mål 4 angavs ofta vara den snabba tillväxten som 
tvingat fram en ändrad arbetsorganisation. Man har insett det vara ohållbart som 
företagsledare att göra allt själv. Man har tvingats till nyanställningar och/eller för-
ändrad styrning. Valet har ofta blivit självstyrande team med både eget ansvar och 
befogenheter vilket frigjort resurser för långsiktigt tänkande på ledningsnivå. Före-
tagsledarna ansåg kunskapskapitalet vara en del av affärsidén och ett konkurrens-
medel. 
 
I arbetsorganisationerna pågick förändringar till självstyrande grupper. Men den 
nya teamandan ställer större krav på individen. Företagsledaren ser inte sig själv 
som mest kompetent utan anser att alla bör jobba självständigt under eget ansvar. 
Problemet var förändringsobenägna medarbetare som enligt företagsledarna var 
rädda för att lämna gamla kunskaper och lära nytt. Medarbetarna känner en trygg-
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het i gamla arbetssätt. Företagsledarna berättade att medarbetare i vissa fall fått 
hjälp på olika sätt för att kunna lämna organisationen.  
 
När det lilla företaget växer har det ofta hamnat långt ifrån sin gamla entreprenörs-
roll. Några konsulter ansåg att det bästa  vore om entreprenören kan förmås att byta 
position, låta någon annan driva företaget och åter bli en entreprenör. Företagsleda-
re och konsulter ansåg att entreprenörens roll, att ständigt kommunicera vision och 
affärsidé och hålla den levande, blev ännu viktigare om han/hon överlåtit driften av 
företaget till andra.  
 
När företaget blir större och andra driver det kommer ofta ekonomin i fokus. Plöts-
ligt och paradoxalt nog kan det finnas en risk att företagets idé kommer i skymun-
dan och ersätts av lönsamhet, som blir affärsidén. En annan fara kan vara att 
medarbetarnas mänskliga värde förskjuts till enbart en siffra i bokföringen bland 
maskiner och inventarier.   
 
4.3.3.1Kännetecknande för det långsiktigt framgångsrika företaget 
 
♦ Synen på ledarskap förändrad från att ”kunna allt” till att vara strategisk ledare 

med förmåga att kommunicera en gemensam syn eller vision.  
♦ Kunskap ses som en av företagets viktigaste konkurrensmedel.  
♦ Arbetsorganisationen går allt mer mot självstyrande grupper med hög grad av 

delaktighet samt delegering av ansvar och befogenheter till medarbetarna 
Medarbetarna ses som företagets viktigaste resurs.  
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5. SLUTSATSER 
 
5.1 Är deltagande företag i Växtkraft mål 4 präglade av lång-

siktig målmedvetenhet? 
 
Utifrån gjord analys synes småföretagen generellt sakna långsiktig företagsekono-
misk målmedvetenhet. Det intressanta var att några av livsstilsföretagen insett bety-
delsen av långsiktiga strategier och var också företagsekonomiskt framgångsrika, 
de sk långsiktigt framgångsrika företagen.  
 
5.2 Vad kännetecknar ett långsiktigt målmedvetet företag? 
 
Det intressanta blev att undersöka hur vissa företag lyckats skapa ekonomisk fram-
gång utan att ge avkall på sina grundläggande värderingar som livsstilsföretagare. 
Kännetecknen för de långsiktigt framgångsrika kan enklast sammanfattas i före-
tagsledarens förmåga att kommunicera en gemensam syn eller vision samt delege-
ring av ansvar och befogenheter till medarbetare. Förutom de arbetsorganisatoriska 
förändringarna är synen på kunskap och ledarskap nyckelfaktorer för framgång.  
 
I det långsiktigt framgångsrika företaget har tid frigjorts för reflektion som före-
tagsledaren kunnat utnyttja för långsiktigt strategiskt tänkande. Chefskapet handlar 
om ett ledarskap med en hög grad av delaktighet från medarbetarna. Företagsledare 
kunde säga att ”problemet är att få hem medarbetarna på kvällen”, ”de brinner av 
egen kraft” och ”det är medarbetarnas kunskap vi konkurrerar med”. 
 
Företagsledarna har förmågan att fokusera medarbetarnas kunskaper till företagets 
behov på ett sådant sätt att företagets och medarbetarnas individuella vision över-
ensstämmer. Detta för med sig att individens egna drivkrafter kan komma företaget 
till del, och tvärtom. Resultatet blir att ”företaget driver sig självt” .  
 
En anledning till att inte alla av de tillfrågade företagen tillhörde kategorin långsik-
tigt framgångsrika kan ha varit att livsstils- men framförallt levebrödsföretagen 
hade svårt att klargöra företagets visioner och affärsidé utåt men också till de egna 
medarbetarna, kanske beroende på att de sällan fanns uttalade. Personalen hade där-
för svårt att verka för företagets bästa. Kompetensbehovet blev därför också mer ett 
allmänt behov enligt handlingsplanerna. 
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Jag noterade att de långsiktigt framgångsrika företagsledarna i högre grad ansåg sig 
kunna styra och kontrollera sin verklighet medan levebrödsföretagets ledare inte 
ansåg sig ha samma påverkansmöjlighet.  
 
När det gäller synen på värdering av bl a humankapital verkar de långsiktigt fram-
gångsrika företagsledarn ha lyckats i konststycket att värdera medarbetaren som en 
kapitalinvestering, utan  att ge avkall på individen som människa och medarbetare. 
Samtidigt kunde jag som kontrast notera att ledarna för levebrödsföretagen verkade 
sakna medvetenhet om humankapitalets värde för företaget och att livsstilsföretags-
ledarna inte ansåg sig kunna prissätta sina vänner och familjemedlemmar. De lång-
siktigt framgångsrika ledarna verkar ha funnit en balans mellan ytterligheterna 
”medarbetare som vinstmaskiner” och ”medarbetare som familjemedlemmar”.  
 
5.3 Har Växtkraft mål 4 bidragit till en långsiktig målmed-

vetenhet? 
 
Generellt synes de verktyg som Mål 4 tillhandahållit i form av vägledningsprogram 
och konsulter uppfyllt syftet som analysverktyg. Men, verktygen förutsätter en viss 
teoretisk kunskapsnivå för att vara till nytta. Utifrån analysen är det livsstilsföreta-
gen som varit rätt målgrupp, medan nivån har upplevts för abstrakt för levebrödsfö-
retagen och för allmän för de långsiktigt framgångsrika.  
 
De livsstilsföretag som insett behovet av analys har enligt dem själva i stort sett 
varit nöjda med Mål 4 projektet. ”Processen skapade en kreativ samverkan. Vi blev 
medvetna om att det är kunden som betalar våra löner” enligt en företagsledare. 
Många har enligt IM gruppens utvärdering uppgivit Steg 1 som den stora poängen i 
programmet. ”Att i strukturerad form sätta sig ner tillsammans och ställa de för fö-
retaget grundläggande frågorna är för de flesta  en helt ny erfarenhet. Det väcker 
viktiga frågor som ingen tidigare tänkt på. Ansatsen i Steg 1 blir i praktiken att 
skaka om i hela företaget, och många blir överraskade av kraften i processen”.36  
 
Av de långsiktigt framgångsrika företagen hade samtliga som jag var i kontakt med 
tidigare erfarenhet av förändringsprocesser, vilket medförde att de flesta ansåg 
verktygen vara för allmänna. Man efterlyste mer individuellt anpassade program 
och högre kompetens hos konsulter. Trots allt ansåg man att Mål 4 bidragit till att 
snabba på och strukturera den pågående processen, som ”katalysator” och ekono-
misk resurs. I några fall visade sig det ekonomiska bidragit t o m ha varit avgöran-

                                                           
36 IM gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 – den andra etapputvärderingen. Slutrapport  Juli 1999. 
Stockholm,  s 68 
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de för företagets överlevnad i ett kritiskt skede. Alternativet hade varit att få slippa 
kravet på analys enligt de krav som ställdes och i stället fritt få förfoga över en viss 
summa pengar. Man såg emellertid inte bidraget som avgörande utan samtliga av 
de långsiktigt framgångsrika ansåg att de skulle genomfört projektet även utan bi-
drag. 
 
I  levebrödsföretagen, som inte varit i kontakt med analyser tidigare, har det sällan 
skett några större förändringar. Men samtalen där personalen fick säga sina syn-
punkter om företaget, ledningen, affärsidé mm ansågs värdefulla. ”Vi fick en bättre 
förståelse för varandra, och kanske framförallt fick personalen bättre förståelse för 
ledningens administrativa arbetsuppgifter” ansåg en företagsledare. 
 
Små företag har hittills inte haft samma ekonomiska möjligheter att köpa konsult-
tjänster som större företag. Småföretagarna har därför kanske inte alltid kunnat 
konkretisera sina behov och vetat vad konsulter kunnat bidra med. De kan ha haft 
svårt att ställa krav, avgöra kompetens och kvalitet hos konsulten. Det var också 
oftast konsulten som var initiativtagare till kontakten med företaget, och inte tvärt-
om. Detta sammantaget har ställt höga krav på konsulten och hans/hennes seriositet 
och förmåga att sätta sig in i och anpassa sig till det enskilda företagets situation. 
Framförallt kanske förmågan att bedöma lämpligheten för företaget att starta en 
Mål 4 process.  
 
Ledarna för Livsstilsföretagen verkade mer skeptiska till bidrag än övriga. Man an-
såg att bidrag hämmade kreativiteten och den egna viljan. Men man ansåg samti-
digt att fördelen med Mål 4 var att det krävdes en motprestation.  
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6. REKOMMENDATIONER FÖR KOMMANDE 
PROJEKT 

 
Mål 4 kan ha bidragit till en ökad medvetenhet om långsiktighet i många företag i 
tidigare Älvsborgs län, oavsett var företaget står i dagsläget. Nästa steg vore att 
hjälpa varje företag utifrån företagets egna förutsättningar att ta sig vidare på den 
väg de valt för att skapa en långsiktig hållbar tillväxt, framförallt kvalitativ snarare 
än kvantitativ, i en föränderlig verklighet.  
 
Den allmänna rekommendationen för kommande projekt är flexibilitet i eventuellt 
myndighetsstöd så att hänsyn kan tas till varje enskilt företags behov och förutsätt-
ningar utifrån dess kunskaps- och medvetandenivå vad gäller denna typ av proces-
ser. Framförallt förespråkar jag långsiktiga åtaganden framför kortsiktiga stödåt-
gärder då förändring/utveckling i organisationer i dagsläget till stor del handlar om 
tidskrävande mentala processer med förändringar av rådande attityder och synsätt.  
 
6.1 Konsulter och vägledningsprogram 
 
Det intressanta var att notera att konsulter kan ha varit en bidragande orsak till an-
talet deltagare i Mål 4. Än mer intressant är att de också aktivt kan ha bidragit till 
vilka som deltagit i Mål 4. Hade levebrödsföretagen överhuvudtaget funnits repre-
senterade utan konsulternas medverkan?  
 
Det väsentliga enligt min mening är att skapa en högre medvetenhet hos konsulter-
na om vad förändrings/utvecklingsprocesser innebär. Det är viktigt att kvaliteten 
hos konsulterna säkras. Då många företag saknar erfarenhet av konsultstöd är det 
viktigt att de kan känna trygghet i val av stöd i sin process.  
 
Konsulter ansåg att det borde finnas ett Steg 3, ett nästa steg där man återigen kan 
göra en ”genomlysning” av företaget för att därigenom utröna var man står och få 
hjälp att komma vidare. De ansåg att en uppföljning av analysen var väsentlig.  
 
Vad gäller vägledningsprogram vill jag understryka att de kan tjäna som goda stöd i 
ett förändringsarbete, beroende på användaren och hans/hennes kunskap och för-
måga att använda dem. Varje förändrings- och utvecklingsprocess är unik varför 
eventuella framtida vägledningsprogram bör anpassas till varje enskild process.  
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6.2 Övriga reflektioner 
 
6.2.1 Organisationen för Växtkraft Mål 4 
 
Den regionala genomförandeorganisationen för Mål 4  kan vara en viktig faktor att 
ta hänsyn till när det gäller att skapa ett långsiktigt målmedvetet tänkande. Detta är 
något som framkommit under samtalen med konsulter och företagsledare. Jag vill 
därför ta upp några aspekter som kan vara värda att beakta för framtida projekt.  
 
IM gruppen har märkt stora regionala olikheter i ekonomiskt utfall i Mål 4. De tror 
sig inte kunna hänvisa dessa till regionala skillnader utan anser det sannolikt vara 
ett utslag av skilda regionala strategier och arbetssätt. De anser att den regionala 
friheten inneburit en rad fördelar och att det getts utrymme att pröva olika arbetssätt 
vilket i sin tur gett erfarenheter som är viktiga i det fortsatta arbetet.37 Intervjuade 
konsulter som varit verksamma i flera län har påtalat skillnader i flexibilitet mellan 
regionerna där de haft positiva erfarenheter av Älvsborgs län.  
 
En annan aspekt som framkommit är att många företag trodde sig veta hur krångligt 
och byråkratiskt det var ”att ha göra med EU”. Ansökningar och korrespondens 
skulle ha varit omfattande var mångas uppfattning. Uppfattningen visade sig dock 
inte bero på egen  personlig erfarenhet utan var en allmän uppfattning.  På grund av 
övertygelsen om den omfattande byråkratin (i vissa fall påtalad av konsulten) hade 
företagsledarna ofta överlåtit allt pappersarbete till konsult. 

                                                           
37 IM Gruppen (1999) Växtkraft Mål 4 - Den andra etapputvärderingen. Slutrapport juli 1999. 
Stockholm, s 9. 
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