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FÖRORD 
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manus till mitt slutseminarium. I samband med nationella och internationella konferenser 
och doktorandkurser har ytterligare personer bidragit till vidareutveckling av mitt arbete. 
Tack till alla er som har gett mig synpunkter och engagerat er i givande diskussioner, det har 
varit en viktig inspirationskälla!  
 
Jag är även stort tack skyldig alla er som på olika sätt uppmuntrat mig under doktorandtiden. 
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PROLOG 
 
 

“Du kanske säjer: ’Norrköping, det är en jävla stad’, då har du aldrig gått på stadens söd-
ra promenad. Jag går på promenaden, jag dansar fram rentav. Jag går på promenaden 
och seglar fram på soligt hav.” (Ulf Lundell, ”Jag går på promenaden”) 

 
Frågar du någon som inte kommer därifrån vad Norrköping är för en stad, så får du säkert 
höra om industristaden, den gula spårvagnen eller om kärleken till fotbollslaget. Kanske 
nämns också stadens smeknamn, Peking. Den berättelse som jag snart skall inleda utspelar 
sig i Norrköping men det är inte i första hand dessa välkända symboler som jag skall berätta 
om. Det här är resultatet av en studie som handlar om organisationer och personer som i sina 
respektive roller strävar efter att göra Norrköping till en bättre stad för dem som bor och 
verkar där. Det är en skildring av samspel mellan människor med olika idéer och visioner och 
om en satsning på att få människor att samarbeta. Men vad är meningen med satsningen? 
Som det kommer att visa sig beror det på vem man frågar. 
 

SAMVERKAN FÖR KRAFTSAMLING 
Kommunen och staten i form av Arbetsförmedlingen måste göra gemensam sak och arbets-
marknadsinsatser måste samordnas med näringslivsutveckling för att tillsammans åstadkom-
ma en kraftsamling för att få ner arbetslösheten i Norrköping. Det budskapet framförs vid 
ett möte som äger rum i Norrköping i februari 2004. En av idéerna som presenteras är inspi-
rerad av ett arbetssätt i Västerås som innebär att representanter för kommunen skall göra fö-
retagsbesök ihop med representanter för Arbetsförmedlingen. I april samma år, under pompa 
och ståt och i närvaro av arbetslivsministern och representanter för Länsarbetsnämnden i 
Östergötland, Arbetsförmedlingen i Norrköping och Norrköpings kommuns ledning, pre-
senteras ett FöretagsNära arbetssätt.  
 
Den politiska majoriteten i kommunen tillskjuter i linje med satsningen extra medel för verk-
samheter som kan öka möjligheterna för att fler skall få jobb i Norrköping. Satsningen ges 
rubriken ”2006 fler i jobb 2006”. Den samordnade besöksverksamheten FöretagsNära finan-
sieras inom ramen för denna tillväxtagenda och organiseras som ett utvecklingsprojekt där 
representanter för kommun och arbetsförmedling möts. Från kommunens sida väljer man att 
rekrytera sina representanter, fyra näringslivsutvecklare, från näringslivet.  
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OENIGHET OM SYFTET 
Redan innan besöksverksamheten kommit igång framträder meningsskiljaktigheter kring Fö-
retagsNäras syfte och mål. Från ”arbetsmarknadssidan” betonas visionen om att fler perso-
ner skall vara i arbete som ett resultat av satsningen och från ”näringslivsutvecklingssidan” 
beskrivs syftet framförallt som att utveckla förutsättningarna för företagen som är verksam-
ma i kommunen. Nu är det inte riktigt så enkelt att det finns ”två sidor” i en öppen och all-
män debatt. Oenigheterna framträder istället i mötet mellan representanter för olika synsätt, 
vid olika tidpunkter, platser och sammanhang under genomförandet av FöretagsNära.  
 
Trots meningsskiljaktigheter startas besöksverksamheten. Den beskrivna oenigheten avtar 
dock inte med projektstarten. Tvärt om så framträder en motstridighet. Samtidigt som Före-
tagsNära innebär en strävan efter samsyn om syfte och mål framträder allt tydligare en kamp 
– en kamp om meningen med FöretagsNära.  
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KAPITEL 1: MENING OCH HANDLING 
 
 
Organisering rör sig om att få människor att handla tillsammans för att uppnå något som de 
inte kan åstadkomma var för sig. När verksamhet skall organiseras antas ofta att samsyn kring 
mål är en förutsättning för att åstadkomma samhandling. Idén om betydelsen av ett gemen-
samt syfte eller mål finns inbäddad i många definitioner av organisation (e.g. Barnard, 
1938/2009). Att åstadkomma samsyn kring mål är dock inte enkelt, särskilt inte i samman-
hang där flera aktörer från flera organisationer med olika bakgrund, uppgifter och målsätt-
ningar är inblandade, det vill säga i situationer präglade av heterogenitet och mångtydighet. 
Det finns få empiriska studier som visar i vilken utsträckning samsyn, eller mer teoretiskt ut-
tryckt kognitiv överensstämmelse, är viktigt för att åstadkomma samhandling (Donnellon et 
al., 1986).  
 
Genom att empiriskt studera initierandet och genomförandet av en verksamhet präglad av 
heterogenitet och mångtydighet avser jag att i avhandlingen utröna betydelsen av samsyn för 
möjligheten att åstadkomma samhandling. Istället för att se gemensamma mål och syften som 
en given förutsättning inriktas studien på vad som händer när aktörer inblandade i en verk-
samhet tillskriver den gemensamma aktiviteten olika betydelser. Med samsyn avses fortsätt-
ningsvis att en persons synsätt överensstämmer med andras i en viss fråga. Motsatsen till 
samsyn är icke-samsyn eller oenighet i en viss fråga. Samhandling avser agerande som är sam-
ordnat mellan flera personer. Motsatsen till samhandling är icke-samordnad handling, det vill 
säga att en persons agerande inte är samordnat med andras. Därtill kan vi tänka oss situatio-
ner där det är relevant att diskutera inaktivitet, vilket syftar på situationer där varken samord-
nad eller icke-samordnad handling vidtas. 
 

VERKSAMHET PRÄGLAD AV HETEROGENITET OCH MÅNGTYDIGHET 
Situationer som präglas av mångtydighet respektive heterogenitet, samtidigt som samhand-
ling och samsyn ofta förväntas, diskuteras inte sällan i termer av samverkan. Samverkansar-
rangemang lanseras i olika sammanhang med skiftande argument och bevekelsegrunder (jfr 
Lindberg, 2009). Samverkan som medel verkar ha blivit inarbetat på ett sätt som gör det 
självmotiverande (jfr Stenberg, 2000), kanske till och med institutionaliserat som en organisa-
torisk lösning (jfr Røvik, 2008). Också studiens empiriska sammanhang, FöretagsNära, omta-
las som en specifik satsning på att genom samverkan åstadkomma högre verkningsgrad i ar-
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betet med att underlätta för ortens företag att expandera för att på så sätt få fler personer i 
arbete. FöretagsNära lanseras och genomförs som ett samverkansprojekt mellan Norr-
köpings kommun och Arbetsförmedlingen i Norrköping under åren 2005 till 2006. Jag 
kommer fortsättningsvis inte använda samverkansbegreppet utan istället beskriva och analy-
sera FöretagsNära i termer av samsyn och samhandling. FöretagsNära gör det möjligt att ana-
lysera hur samsyn och samhandling relaterar till varandra i ett sammanhang som präglas av 
heterogenitet samtidigt som samsyn och samhandling förväntas, vilket frammanar mångty-
dighet.  
 
Satsningen på FöretagsNära lanseras som en del av en kraftsamling för att få representanter 
för arbetsmarknadsinriktade verksamheter att samarbeta med representanter för näringslivs-
utvecklande aktörer i en strävan att skapa fler jobb. Det innebär både ett möte mellan olika 
specialistområden i samma organisation, det vill säga att kommunens arbetsmarknadsverk-
samhet skall interagera med den näringslivsinriktade verksamheten, och ett möte mellan sta-
ten, i form av Arbetsförmedlingen, och kommunen. Ambitionen att skapa ett gemensamt 
projekt mellan kommun och stat innebär formandet av ett arrangemang som möjliggörs ge-
nom en gemensam satsning mellan kommunen och Länsarbetsnämnden genom Arbetsför-
medlingen. Arrangemanget innebär att flera styr- och regelsystem blandas och måste hanteras 
i genomförandet.  
 
Stat och kommun har olika roller i hanteringen av lokala näringslivsfrågor. Svenska kommu-
ner har ett lokalt ansvar och är självstyrande. Inom ramen för kommunens ansvar hanteras 
lokala frågor som rör medborgarnas behov. Kommunerna styrs av politiker utsedda i kom-
munalvalen. Deras beslut verkställs och administreras av kommunalt anställda tjänstemän 
och chefer. På den lokala arenan möts härigenom politisk och administrativ logik (Ringqvist, 
1996). Näringslivsutveckling är inte en obligatorisk kommunal uppgift men det finns ett 
starkt normativt tryck på kommunerna att agera för ett gott näringsklimat inom sina gränser. 
I näringslivsfrågor begränsas kommunens handlingsramar av kommunallagen (1991:900, 2 
kap. 8 §) som fastställer att kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja närings-
livet i kommunen men individuellt stöd till enskilda näringsidkare får endast ges om synnerli-
ga skäl föreligger. Flera politikområden möts i arbetet med att skapa ett gott företagsklimat. 
Söderholm (1991) påpekar att kommunal näringslivspolitisk verksamhet bedrivs i en situation 
där olika normsystem, idealbilder och intressen möts vilket gör det till en verksamhet präglad 
av gränsöverskridanden och oklar rollfördelning. Trots att nästan tjugo år gått sedan Söder-

 6  



 

holms studie genomfördes, en period då mycket har förändrats rörande den offentliga sek-
torns styrformer och ansvarsfördelning, är slutsatsen minst lika aktuell idag.1  
 
Arbetsförmedlingen är statens förlängda arm i frågor som rör arbetsmarknaden. Den politis-
ka styrningen är nationellt samlad och Arbetsförmedlingen har ingen lokal politisk närvaro. 
Verksamheten regleras2 via den regionala Länsarbetsnämnden, som i Östergötland är lokali-
serad till Linköping. På lokal nivå, i Norrköping, återfinns således enbart operationell verk-
samhet med få chefsnivåer.3 I näringslivsfrågor är Arbetsförmedlingen inte hindrad från att 
ge individuellt stöd till enskilda företagare på samma sätt som kommunen. De skilda regel-
verken för hur kommun och arbetsförmedling får hantera näringslivsfrågor innebär att deras 
företrädare enligt lag har olika förutsättningar att agera när de i FöretagsNära genomför ge-
mensamma besök hos företag. 
 
De två huvudaktörerna, Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen, är båda organisa-
tioner som tillhör den offentliga sektorn. Genom sin verksamhet innebär FöretagsNära också 
ett möte mellan dessa offentliga aktörer och företagare, det vill säga mellan det ”offentliga” 
och det ”privata”. Hur organisering mellan aktörer i olika sektorer i praktiken påverkas av in-
stitutionaliserade föreställningar om ”den andre”4 blir därmed intressant att uppmärksamma i 
studien. Ett antal studier har belyst hur föreställningar om offentlig sektor påverkar organisa-
tioners praktik. Czarniawska (1985) beskriver exempelvis den offentliga sektorn som ”the 
ugly sister” i relation till den privata sektorn. Under senare år har en lång rad reformer ge-
nomförts i syfte att göra offentliga sektorns verksamheter mer effektiva genom att införa 
modeller och idéer som utvecklats inom privat sektor (e.g. Forssell & Jansson, 2000; Chris-
tensen & Laegreid, 2001a). New Public Management (NPM) är en etikett som används för att 
diskutera de senaste 25 årens många försök att överföra företagsinspirerade idéer till offentlig 
förvaltning (jfr Hood, 1991). NPM har präglat framförallt anglosaxiska länder men har även 
påverkat organiseringen i Sverige. Reformlanseringen i Sverige har beskrivits som stegvis och 
kontinuerlig sedan tidigt 1980-tal (Christensen & Laegreid, 2001b). Ett grundläggande mål 
för New Public Management som reformprogram är att omvandla offentliga organisationers 
identitet till att bli mer företagslika (jfr Czarniawska, 1997; Skålén, 2004).  

                                              
1 För en mer utförlig diskussion om näringslivspolitikens organisering i svenska kommuner, se bilaga C. 
2 Länsarbetsnämnderna avvecklades 1 januari 2008 i och med att Arbetsmarknadsverket ombildades till Arbetsförmed-
lingen. Beskrivningen härrör från den tidsperiod då fältstudien genomfördes, dvs. 2004-2007. 
3 För en mer omfattande genomgång av kommunens respektive Arbetsförmedlingens organisatoriska förutsättningar vid 
tiden för studien, se bilaga C. 
4 Med “den andre”, ett begrepp som utvecklades av George Herbert Mead (1863-1931), avses här föreställningar om ak-
törer som skiljer sig från den egna gruppen. 
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För att kunna belysa hur allmänt spridda organisations- och sektorsrelaterade föreställningar 
påverkar genomförandet av FöretagsNära har jag valt att rikta fokus mot dem som skall fun-
gera som länk mellan dessa olika sfärer, det vill säga medarbetarna i FöretagsNära. Till rollen 
som kommunens representanter i FöretagsNära rekryteras personer med bakgrund i närings-
livet. Därigenom blir de nykomlingar i kommunens organisation, vilket innebär att de kan 
förväntas erfara överraskningar och kontraster i mötet med den nya organisationen (jfr Louis, 
1980). Arbetsförmedlarna har å sin sida arbetat länge både med företagsbesök och på Arbets-
förmedlingen. Därmed uppstår i FöretagsNära möten mellan personer och grupper med oli-
ka organisatorisk och institutionell bakgrund. De som skall samarbeta kan således förväntas 
ha olika sätt att tänka och se på verksamheten och på sitt uppdrag. Framförallt inriktas studi-
en mot att belysa de komplikationer som kan uppstå när människor med olika idéer och 
kopplingar till olika samhällsaktörer möts och interagerar.   
 

MENINGSSKAPANDE 
För att kunna analysera framväxten av samsyn och samhandling krävs ett teoretiskt perspek-
tiv. Meningsskapande är motiverat som studiens teoretiska perspektiv då det gör det möjligt att 
problematisera processer varigenom för givet tagna föreställningar om idéer så som samsyn 
respektive kommuners och arbetsförmedlingars verksamheter konstrueras och rekonstrueras. 
Människor utvecklar sina referensramar baserat på gjorda erfarenheter och därigenom kan vi 
förstå varför individer uppfattar samma situation på olika sätt. Meningsskapande sker dock i 
interaktion mellan människor när individer påverkar varandra och är därmed en social pro-
cess som verkar genom hela organisationen, inte bara utifrån ledningens perspektiv (jfr Lant, 
2002). Genom att fokusera på de individer och grupper som verkar inom organisationen kan 
förståelse för de operationella aktiviteternas betydelse för gemensam mening och koordine-
rad handling utvecklas.  
 
I studien används de teoretiska begreppen gemensam mening respektive koordinerad hand-
ling för att analysera samsyn och samhandling. Begrepp som används i relation till empirin 
och FöretagsNära kopplas därmed till mer generella termer och till tidigare forskning. 
 
Olika teorier står mot varandra i fråga om relationen mellan gemensam mening och koordi-
nerad handling. Företrädare för ett av synsätten antar att gemensam mening är en förutsätt-
ning för smidig samordning av handling (jfr Smircich, 1983) medan andra antar att mening 
primärt skapas retrospektivt och att gemensam mening därmed inte är nödvändig för koordi-
nerad handling (jfr Weick, 1979; 1995). Genom att empiriskt studera hur samsyn och sam-
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handling är relaterade till varandra bidrar studien till kunskapen om vad gemensam mening 
betyder för koordinerat handlande och tvärt om.  
 
Människor antas sträva efter mening i det som händer omkring dem och när människor med 
olika bakgrund och erfarenheter möts tillskrivs händelser olika mening. Sammanhangets be-
tydelse, i form av normer och föreställningar, har en central betydelse för förståelse för for-
mandet av mening (jfr Weick, 1979, sid. 144). FöretagsNära är en satsning som innebär 
mångtydighet och heterogenitet flera avseenden. Sådana sammanhang är särskilt fördelaktiga 
för studiet av meningsskapande, då mångtydiga situationer tenderar att framkalla menings-
skapande (Weick, 1979; Weick et al., 2005). Meningsskapandeperspektiv har utvecklats i kon-
trast till rationalistiska perspektiv på organisationer och i syfte att lyfta fram processer fram-
för strukturer. Empiriska studier av meningsskapande har hittills mestadels belyst 
intraorganisatoriska processer (se exempelvis Ericson, 1998; Mills, 2003; von Platen, 2006). I 
föreliggande studie analyseras meningsskapande i ett sammanhang som också inbegriper in-
terorganisatoriska processer.  
 
Användningen av uttryck som gemensam mening, gemensamma föreställningar eller över-
ensstämmande mening används ofta på ett otydlig sätt och med delvis olika innebörd. Med 
begreppet gemensam mening avses i föreliggande studie homogenitet i tilldelningen av mening 
till en fråga och i värderingar relativt en fråga. Divergerande meningar innebär att individer tillde-
lar en fråga olika mening eller har olika värderingar i frågan. Även när det gäller analyser av 
koordinerad handling är begreppsanvändningen ofta otydlig och varierande. Vi ser till exem-
pel ofta att koordinerad handling talas om som organisation, organiserat handlande eller sam-
ordnat beteende. I föreliggande studie avser begreppet koordinerad handling agerande som är 
samordnat mellan två eller flera individer (se exempelvis Weick, 1979, för en diskussion om 
vad som minimalt krävs för att beteende skall anses samordnat). Icke koordinerad handling an-
vänds för att markera när individuell handling inte är samordnad med andras handlingar och 
ickehandling avser utebliven handling (jfr användningen av engelskans inaction hos Smircich, 
1983, som visar hur gemensamma referensramar ibland gör handling olämplig). 
 

MENINGSGIVANDE 
Många studier om organisering tar sin utgångspunkt i högsta ledningens perspektiv. En 
mängd studier har exempelvis visat på ledares och deras visioners betydelse för att samla in-
dividerna i en organisation och ge mening åt det som skall genomföras (se exempelvis Gioia 
& Chittipeddi, 1991; Gioia & Thomas, 1996). Den gemensamma visionen kan fungera som 
ett tolkningsschema som ger organisationsmedlemmarna mening (jfr Ericson, 1998, sid. 19). 
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Forskning med fokus på individer som verkar i organisationens mer vardagliga praktik är 
sparsamt förekommande. Det kan tyckas märkligt då mottagarna av förändringsinitiativ och 
deras interaktionsprocesser, meningsskapande och översättningar av idéer är centralt för att 
förstå utfallet (Czarniawska & Sevón, 1996; Balogun & Johnson, 2005). Forskning har visat 
att de processer varigenom idéer mottas och översätts i organisationer är en nyckelaspekt i 
förändringssammanhang. Trots det är mottagandet av förändringsidéer ett forskningsområde 
som är relativt obeforskat (Balogun & Johnson, 2005). Den här studien handlar om hur idén 
om FöretagsNära tas emot och omsätts av dem som skall genomföra verksamheten. Det är 
de som anställs för att operativt leda och genomföra FöretagsNära som ställs inför en utarbe-
tad idé och en vision samtidigt som de förutsätts anpassa genomförandet till rådande förut-
sättningar och gärna utveckla kreativa lösningar på eventuella problem.  
 
I situationer där möten mellan förväntade olikheter organiseras i syfte att samarbeta förefaller 
det rimligt att anta att inblandade personer har olika sätt att se på verksamheten och det som 
skall utföras. I sina studier av strategiska förändringsprocesser utvecklar Gioia och hans kol-
legor (Gioia & Chittipeddi, 1991; Gioia et al., 1994; Gioia & Thomas, 1996) kunskapen om 
relationen mellan individers meningsskapande och deras påverkan på andras meningsskapan-
de. Begreppet meningsgivande (eng. sensegivning) används för att benämna den process genom 
vilken en person söker påverka meningsskapandet hos andra (jfr Gioia & Chittipeddi, 1991, 
sid. 442). Trots att intresset för frågor om meningsgivande i organisatoriska kontexter har 
ökat finns det fortfarande relativt begränsad kunskap om hur aktörer skapar, sprider och för-
handlar om mening i och mellan organisationer (jfr Corvellec & Risberg, 2007). Vi vet ganska 
lite om vad det är meningsgivare företar sig när de engagerar sig i meningsgivande aktiviteter. 
Det är min ambition att föreliggande studie skall bidra till den kunskapen. Eftersom studien 
utreder hur de som genomför FöretagsNära söker påverka andras meningsskapande bidrar 
studien till kunskapen om hur meningsgivande går till nerifrån-upp, ett perspektiv som är be-
tydligt mindre belyst än meningsgivande där ledningen söker ge anställda mening (jfr Ericson, 
1998; Maitlis & Lawrence, 2007).   
 

IDENTITETSSKAPANDE 
När människor engagerar sig i verksamhet tillsammans med andra innebär det att identiteter 
konstrueras och rekonstrueras i relation till dessa andra (jfr Weick, 1995). Identitet och iden-
tifikation är centrala aspekter för att förstå både hur människor skapar mening i den ständigt 
pågående strömmen av intryck och hur och varför de handlar som de gör (jfr Garsten & Sal-
zer-Mörling, 2004). I FöretagsNära möts individer med olika bakgrund i en verksamhet som 
pågår under en begränsad tid. FöretagsNära är en ny gruppkonstellation i mötet mellan flera 
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organisationer och både individuella och organisatoriska identiteter blir därmed, potentiellt, 
föremål för kontrastering gentemot andra identiteter. Genom att belysa mötet dem emellan 
kan vi få en ökad förståelse för identitetsskapandets betydelse och roll i sammanhang där 
samhandling förväntas i sammanhang präglade av heterogenitet respektive mångtydighet.  
 
Enligt ett konstruktionistiskt, eller tolkande, synsätt förstås identitet som ett ständigt sökande 
efter något som aldrig tar fast form (Garsten & Salzer-Mörling, 2004). Identitet blir i detta 
perspektiv något som ständigt skapas och omformas, snarare än något man ”har” eller ”bär 
med sig”. Identitetskonstruktion ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår ifrån att in-
divider skapar sin identitet i det sociala samspelet med andra människor (Berger & Luck-
mann, 1967). Identitetsskapandet blir då en förhandlingsprocess mellan individen och om-
givningen där omgivningen rekonstrueras genom individers handlingar och icke-handlingar 
(jfr Czarniawska-Joerges, 1992, sid. 250).  
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Empiriskt belyser studien strävan efter att försöka åstadkomma samsyn och samhandling i si-
tuationer karaktäriserade av heterogenitet respektive mångtydighet, det vill säga situationer 
där koordinerad handling och gemensam mening förväntas mellan individer med olika bak-
grund, organisationstillhörighet och uppgifter respektive mångtydiga syften och mål. Den 
övergripande frågan för studien formuleras således:  

Hur skapas gemensam mening i sådana empiriska sammanhang och hur uppstår koordinerad handling?  

Den övergripande frågan konkretiseras genom att initierandet och genomförandet av Före-
tagsNära studeras avseende följande delfrågor:  

- Om vad växer samsyn respektive icke-samsyn fram? 
- Skiljer sig framväxten av samsyn respektive icke-samsyn åt och i så fall hur? 
- Krävs samsyn för samhandling? 

 
Tillsammans ger svaren på dessa frågor ett bidrag till kunskapen om komplexiteten och varia-
tionen i meningsskapande och koordinerad handling i sammanhang präglade av heterogenitet 
och mångtydighet, något som har både teoretisk relevans och stor praktisk betydelse. Som 
kommer att framgå av skildringen av FöretagsNära uppvisar meningsskapandet olika uttryck 
och former.  
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DISPOSITION AV AVHANDLINGEN 
Avhandlingen är disponerad i tre delar; introduktion och utgångspunkter, empiriskt oriente-
rade berättelser om FöretagsNära samt analys och slutsatser. 
 

DEL I: INTRODUKTION OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Introduktionen till avhandlingen har inletts med en problematisering av samsyn och sam-
handling, vilket ledde fram till studiens syfte och delfrågor (kap. 1). I kapitel 2 belyses delfrå-
gorna utifrån befintlig forskning inom ramen för studiens teoretiska perspektiv. I kapitel 3 
redogörs för studiens metodansats och tillvägagångssätt.  
 

DEL II: BERÄTTELSER OM EN FÖRETAGSNÄRA VERKSAMHET 
Avhandlingens andra del fokuserar på initierandet och genomförandet av FöretagsNära. Be-
rättelserna presenteras i fem kapitel strukturerade i kronologisk ordning. I kapitel 4 ges en 
bakgrund till FöretagsNära. Efter det följer, i kapitel 5, en skildring av organisering och fö-
rarbete inför starten av projektet. Kapitel 6 handlar om det inledande skedet av projektet och 
här får vi stifta bekantskap med dem som genomför satsningen, liksom med svårigheter att 
nå samsyn om verksamhetens syfte. I kapitel 7 har den första intensiva fasen i projektet över-
gått i en framåtblickande fas där arbetssättet förbereds för att integreras i respektive organisa-
tions ordinarie verksamheter. Kapitel 8 avslutar avhandlingens empiriskt orienterade del med 
en summering av resultat och erfarenheter av satsningen.  
 

DEL III: ANALYS OCH SLUTSATSER 
I avhandlingens tredje del analyseras frågeställningarna med FöretagsNära som utgångspunkt 
och ur ett meningsskapandeperspektiv. Analysen är indelad i tre kapitel som belyser varsin 
delfråga. I kapitel 9 utreds i vilka frågor rörande FöretagsNära som samsyn respektive icke-
samsyn växer fram. Kapitel 10 fokuserar på hur framväxten av samsyn skiljer sig från icke-
samsyn och söker även svara på varför processerna skiljer sig åt. Diskussionen kretsar kring 
identitetsskapandets och meningsgivandets betydelser för framväxten av samsyn och icke-
samsyn och besvarar studiens andra delfråga. I kapitel 11 behandlas studiens tredje delfråga, 
vilket innebär att betydelsen av samsyn för att åstadkomma samhandling utreds. Avhandling-
en avslutas i kapitel 12 med en diskussion som sammanställer studiens viktigaste slutsatser 
och bidrag. Det avslutande kapitlet avrundas med förslag till vidare forskning. 
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KAPITEL 2: MENINGSSKAPANDE – EN ÖVERSIKT 
 
 
Studien handlar om gemensam mening och koordinerat handlande i verksamhet som präglas 
av heterogenitet respektive mångtydighet. Ett sådant sammanhang är varken empiriskt eller 
teoretiskt entydigt vilket avspeglar sig i olika positioner. Meningsskapande som perspektiv är 
ingen enhetlig teoribildning utan utgör snarare en pågående diskussion om ett antal teman. 

“The sensemaking perspective is a frame of mind about frames of mind that is best 
treated as a set of heuristics rather than as an algorithm” (Weick, 1995, sid. xii)  

I föreliggande kapitel diskuteras några positioner i relation till studiens andra och tredje del-
frågor och en rad för studien centrala avgränsningar och val presenteras. Översikten av tidi-
gare forskning klargör olika förhållningssätt till meningsskapande och handling i relation till 
individer och grupper som förväntas samarbeta. Centrala teman och begrepp som används 
inom meningsskapandelitteraturen behandlas i det följande som stöd i att besvara studiens 
första delfråga. 
 

GRUNDLÄGGANDE IDÉER – ORGANISERING OCH MENINGSSKAPANDE 
Organisation och organisering bygger på idén att människor som samarbetar kan åstadkom-
ma mer än enskilda individer var för sig. Ett vanligt antagande är att någon form av organise-
ring är nödvändig när handling kräver samarbete mellan ett antal människor (e.g. Brunsson, 
1985/2000). Vad organisation och organisering innebär kan dock utvecklas på flera olika sätt. 
Ett sätt är att fokusera på vilka karaktärsdrag en organisation har. Traditionell organisations-
forskning betonar organisationer som stabila fenomen med hjälp av ett språkbruk som för 
tanken till maskiner. Mot detta synsätt utvecklades kulturforskningen som istället betonade 
människorna i organisationen, liksom symboliska aspekter och ”mjuka” variabler. Gemen-
samt för de bägge synsätten är idén om ordning (jfr Salzer-Mörling, 1998b, sid. 19) och före-
ställningen om organisationer som något enhetligt och enat. Åtminstone gäller detta om vi 
med kulturforskning avser den inriktning som betonar kultur som en variabel som kan styras, 
manipuleras och kontrolleras. Det finns dock anledning att ifrågasätta föreställningen om 
ordning, inte minst om vi vill förstå ”organisationer” av FöretagsNäras karaktär. I organisa-
tioner där människor har olika bakgrund, uppgifter och intressen förefaller det mer intressant 
att fokusera på hur dessa individer åstadkommer en föreställning om organisation. De flesta 
”saker” i organisationer är relationer, påminner Weick (1979, sid. 88), och föreslår att vi istäl-
let för organisation skall fokusera på organisering.  
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Begreppet organisering betonar att det vi uppfattar som en organisation egentligen är pågå-
ende social interaktion snarare än ett tillstånd. Att organisera är en process oavsett om orga-
niserandet avser något stort och avancerat eller litet och trivialt (Hernes, 2008, sid. 11). Orga-
nisering innebär alltid en rörelse från en komplex situation med många möjligheter till en där 
vi kan använda oss av någon organisationsmodell för att lösa ett problem. Det vi ser som en 
organisation är ett av flera möjliga resultat, vilket enligt Hernes (2008) gör det viktigt att stu-
dera de processer genom vilka organisationen blir till. I forskningen om meningsskapande 
framträder ett intresse för att förstå vad människor i organisationer gör i sitt dagliga arbete 
när de är involverade i organiserande aktiviteter (jfr Czarniawska, 2006, sid. 1672). Menings-
skapande och organisation konstituerar varandra och för att förstå det ena måste vi förstå det 
andra (Weick et al., 2005, sid. 410). Föreliggande studie riktar uppmärksamheten mot hur 
”organisation” i bemärkelsen gemensam mening och koordinerad handling konstrueras i 
sammanhang präglade av heterogenitet och mångtydighet.  
 
Meningsskapande kan och har studerats utifrån olika positioner. Allard-Poesi (2005, sid. 170) 
talar om en ”socialkonstruktionistisk vändning” inom meningsskapandeforskningen. Denna 
vändning, som också denna studie är en del av, består enligt Allard-Poesi av ett ökat intresse 
för meningsskapandets processuella och socialt konstruerade karaktär. Med den socialkon-
struktionistiska vändningen har intresset för individer, grupper och organisationer flyttats till 
interaktioner (Allard-Poesi, 2005, sid. 170). Hernes (2008) identifierar flera likheter mellan 
Weicks (1995) definition av meningsskapande som pågående konstruktioner eller inramning-
ar av texter och Berger och Luckmanns (1967) idéer om sociala konstruktioner och det pågå-
ende producerandet av social ordning baserad på intersubjektivitet. Inom socialkonstruktio-
nismen ställs sociala aktörers erfarenheter i centrum och aktörernas verklighet förstås som 
medskapad genom interaktion, vanligen förmedlad via språket. I likhet med Berger och 
Luckmann, som framhäver handlingars roll i mänsklig interaktion, framhåller Weick betydel-
sen av handlingar och hur handlingar står i relation till meningsskapande (Hernes, 2008, sid. 
127). Syftet med socialkonstruktionistisk forskning är att förstå hur medlemmar i en grupp 
genom medverkan i sociala processer medskapar sina särskilda verkligheter och förser dem 
med mening (Rosen, 1991, sid. 6). Schutz (1932/1967) reflektioner om den sociala världens 
fenomenologi har utgjort en viktig inspirationskälla för både Berger och Luckmann och 
Weick. Meningsskapandeperspektivet vilar dock på en betydligt bredare uppsättning studier 
och teorier än så. För en översikt över verk som bidragit till meningsskapandeperspektivets 
framväxt, se Weick (1995, sid. 65) och Weick et al (2005). 
 
Att skapa mening och att tilldela mening åt händelser och handlingar är själva kärnan i orga-
nisering (Weick, 1979). Organisering enligt ett sådant synsätt innebär fokus på medskapande 
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(eng. enactment), urval (eng. selection) och bevarande (eng. retention) (Weick, 1979, sid. 
130). Medskapande betecknar det sociala skapandet av omvärlden och är det som producerar 
mångtydighet genom att människor agerar i relation till omgivningen. Urval betonar att ett val 
av tolkning görs baserat på de alternativ som medskapandeakten genererat. Bevarande repre-
senterar inlärningen och uppbyggandet av nya erfarenheter och kunskap, som sedan ligger till 
grund för fortsatt medskapande. Som grund för hela processen föreslår Weick någon form av 
rubbning, något som innebär ett avsteg från den vanliga verksamheten. Tanken är att männi-
skor vanligtvis inte är uppmärksamma på det som sker när ”allt rullar på som det ska”. När 
någon form av förändring sker, eller om vi finner oss vara i en situation som vi inte vet hur vi 
skall hantera, uppstår ett behov av att söka mening i det mångtydiga.  
 
En viktig poäng i teorin om meningsskapande är att människor skapar snarare än tolkar sina 
verkligheter. “People make sense of things by seeing a world on which they have already im-
posed what they believe”, menar Weick (1995, sid. 15). Meningsskapande handlar således inte 
om att tolka det som pågår, utan om att upptäcka sina egna påfund (Mills, 2003, sid. 52). 
 
I människors organisatoriska vardag spelar meningsskapande en särskild roll. Weick skiljer 
mellan vardagligt och organisatoriskt meningsskapande på så sätt att det först när det utspelar 
sig som och är en del av ”interlocking routines that are tied together in relatively formal ’nets 
of collective action’” (Weick, 1995, sid. 3) som meningsskapandet är organisatoriskt. Det in-
nebär dels att organisatoriskt meningsskapande är kopplat till skapandet av mening om hän-
delser som kan knytas till en organisations verksamhet och dels att dessa organisatoriska 
verksamheter formar en särskild referensram genom vilken mening skapas (Mills, 2003, sid. 
53). Organisationer har exempelvis sitt eget språk och sina egna symboler, vilket har bety-
dande inverkan på meningsskapandet (Weick, 1995, sid. 3).  
 

MÅNGTYDIGHET FRAMMANAR MENINGSSKAPANDE 

Meningsskapande är som mest tydligt i situationer där förväntningar inte infrias och vi över-
raskas av det som sker. Att förstå meningsskapande handlar därför om att förstå hur männi-
skor hanterar överraskningar (Weick, 1995, sid. 5). Meningsskapandets betydelse blir därmed 
också mer eller mindre framträdande i en organisation beroende på om där finns adekvata ru-
tiner och föreskrifter för handling. De huvudsakliga utlösarna av medvetet meningsskapande 
i organisationer är chocker av olika slag. Chockerna kan bestå i oklarhet (eng. ambiguity) och 
osäkerhet (eng. uncertainty). Oklarhet innebär förvirring på grund av att det finns tillgång till 
för många olika tolkningar medan osäkerhet grundas på bristande information eller för få till-
gängliga alternativ (jfr Weick, 1995, sid. 91). I en situation som präglas av oklarhet och osä-
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kerhet kan vi alltså enligt Weick förvänta oss att finna fler meningsskapandeaktiviteter. 
McCaskey (1982, sid. 5) har sammanställt en rad karaktärsdrag hos situationer som präglas av 
oklarhet (se även Weick, 1995, sid. 93). Bland dessa märks tillexempel frågetecken kring vad 
som är problemet, att flera och konkurrerande tolkningar av informationen existerar, att de 
inblandade personerna har olika värderingar och att målen är oklara eller många och står i 
konflikt med varandra. I sin diskussion om oklarhet lyfter Weick (1979, sid. 179; 1995, sid. 
94) också fram begreppet mångtydighet (eng. equivocality) som viktigt för att peka på att me-
ningsskapande utlöses av att det i en situation finns två eller fler tolkningar. Visserligen kan 
begreppet oklarhet också peka på förekomsten av flera tolkningar men det pekar också på en 
brist på klarhet vilket gör det snarlikt innebörder av begreppet osäkerhet. Det empiriska fallet 
för avhandlingen är en ny verksamhet där personer och grupper från flera organisationer och 
institutionella sammanhang möts och skall verka tillsammans. Dessa aktörer kan inte förvän-
tas ha gemensamma synsätt och sätt att handla redan från början. En utmaning i studien blir 
därför att försöka förstå hur samsyn och samhandling växer fram under sådana förhållanden. 
 

INTERAKTION BISTÅR MENINGSSKAPANDEPROCESSER 

Genom interaktion och möten mellan människor möjliggörs meningsskapande som kan reda 
ut mångtydigheten i en situation. Möten fungerar som en slags infrastruktur för meningsska-
pande och medför en möjlighet att påverka formandet av gemensam mening (jfr Huff, 1988, 
sid. 88). Vid möten formas en arena som gör det möjligt att sprida den egna meningen och 
testa den på andra (jfr Weick, 1995). Ett möte kan definieras som “a communicative event 
involving three or more people who agree to assemble for a purpose ostensibly related to the 
functioning of an organization or group” (Schwartzman, 1989, sid. 61). Möten kan exempel-
vis syfta till att utbyta idéer och åsikter, att utveckla arbetssätt eller lösa problem, att fatta be-
slut eller formulera rekommendationer. Ett möte kännetecknas enligt Schwartzman av samtal 
mellan flera parter, av kortvarighet och av att deltagarna utvecklar eller använder sig av speci-
fika överenskommelser för att reglera samtalandet. Mötesformen ramar in de handlingar som 
utförs vid mötet så som varandes en del i gruppens eller organisationens arbete 
(Schwartzman, 1989). Möten är betydelsefulla för konstruerandet av uppfattningen om att 
något existerar som en organisation (jfr Weick, 1995, sid. 143). Föreställningen om att det finns 
en organisation rekonstrueras varje gång möten hålls om verksamheten. Ytterligare mer sub-
stans i det organiserade åstadkoms genom att de samtal som äger rum vid möten om Före-
tagsNära objektiveras i form av protokoll, rapporter och minnesanteckningar (Weick, 1995, 
sid. 143). Med anledning av att studien empiriskt fokuserar på en ny och heterogen verksam-
het riktas uppmärksamhet särskilt mot det meningsskapande som görs explicit i mötessam-
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manhang samt vad mötessammanhanget betyder för formandet av gemensam mening. De 
metodologiska implikationerna därav motiveras närmare i kapitel 3.  
 

NÅGRA KÄNNETECKEN HOS MENINGSSKAPANDE 

För att fördjupa förståelsen för vad meningsskapande innebär behöver beståndsdelarna i me-
ningsskapande brytas ner och undersökas närmare. Det citerade nedan lyfter fram sju känne-
tecknen som enligt Weick et al (2005) utmärker meningsskapande.  

“Sensemaking involves the ongoing retrospective development of plausible images that 
rationalize what people are doing. Viewed as a significant process of organizing, sense-
making unfolds as a sequence in which people concerned with identity in the social con-
text of other actors engage ongoing circumstances from which they extract cues and 
make plausible sense retrospectively, while enacting more or less order into those cir-
cumstances.” (Weick et al., 2005, sid. 409)  

Kännetecknens bidrag är framförallt deras förmåga att bena upp meningsskapandeföreteelser 
(jfr Mills, 2003). Varför beter vi oss som vi gör när vi möter situationer vi uppfattar som 
mångtydiga? Med hjälp av dessa kännetecken kan gränserna för fenomenet meningsskapande 
ringas in och frågan ges ett svar. Kännetecknen erbjuder var för sig en delförklaring men är 
inte fristående delar i meningsskapande utan bildar en helhet. Deras relevans kan därför vari-
era mellan olika situationer (Mills, 2003, sid. 55). 
 

IDENTITETSKONSTRUKTION  
Konstruerandet av identitet påverkar hur andra aspekter eller delar av meningsskapandepro-
cessen kan förstås eftersom etablerandet och upprätthållandet av en identitet är ett av me-
ningsskapandets främsta syften. “Depending on who I am, my definition of what is ‘out 
there’ will also change’” (Weick, 1995, sid. 20). Meningsskapande är ett sätt att söka upprätt-
hålla en konsekvent och positiv självbild. Människor utvecklar och bekräftar sina identiteter 
genom att projicera dem på omgivningen och observera vilka konsekvenser det får. Identitet 
skapas därmed inte i isolation, utan konstrueras genom ständig interaktion med andra männi-
skor. Identitet ur ett meningsskapandeperspektiv handlar om att: 

“…who we think we are (identity) as organizational actors shapes what we enact and 
how we interpret, which affects what outsiders think we are (image) and how they treat 
us, which stabilizes or destabilizes our identity.” (Weick et al., 2005, sid. 416)  

Identitet blir enligt detta synsätt en fråga som till stor del ligger i andras händer. Vi har en 
uppsättning personlighetsbaserade men situationsberoende identiteter ur vilka vi ser det me-
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ningslösa och meningsfulla i vår tillvaro (Hellgren & Löwstedt, 1997, sid. 121). Vår identitet 
och vår uppfattning om denna är viktig för att förstå hur vi konstruerar mening i det som 
sker. Detta gäller oavsett om vi talar om individuell, grupp- eller organisationsidentitet. Efter-
som identitet är av centralt intresse för att förstå det som händer i genomförandet av Före-
tagsNära fördjupas diskussionen om hur individuell och kollektiv identitet konstrueras ytter-
ligare i ett separat avsnitt senare i detta kapitel.  
 

RETROSPEKTIV 
Ytterligare ett centralt kännetecken hos meningsskapandet är att det sker i retrospektiv, vilket 
innebär att individen ser tillbaka och urskiljer mönster i det som skett (Weick, 1995, sid. 24). 
Det grundläggande argumentet är att människor agerar först och därefter skapar de mening i 
sina handlingar. Idén om retrospektivt meningsskapande härstammar enligt Weick (1995, sid. 
24) från Schutz (1967) analys av ”meaningful lived experience”. Det som händer i nuet 
kommer med tiden att bestämma meningen i det som just har ägt rum. Meningsskapandets 
retrospektiva karaktär innebär att människor ser på det som händer på olika sätt eftersom si-
tuationer ofta ger upphov till olika och motsägelsefulla meningsbestämningar. Problemet för 
den som vill skapa mening handlar därför ofta om mångtydighet snarare än osäkerhet 
(Weick, 1995, sid. 27). Som vi skall se har Weicks idé om att mening skapas retrospektivt 
också betydelse för hans synsätt på relationen mellan gemensam mening och koordinerad 
handling.  
 

MEDSKAPANDE 
Om identitet och retrospektion handlar om ”meningsdelen” av meningsskapandet så handlar 
medskapandet om den ”skapande” delen. Medskapande är den process varigenom en särskild 
verklighet konstrueras genom socialt samspel (Weick, 1979). Medskapande handlar om att 
människor skapar en omgivning att förhålla sig till, snarare än att det finns en given omgiv-
ning ”där ute” som organisationer och individer anpassar sig till. Medskapande är en aktiv 
och ständig process. Begreppet ”enactment” betonar just handlingsaspekten i meningsska-
pandet. Idén om medskapande är en viktig skiljelinje mellan teorier om meningsskapande 
och teorier där kognition betraktas som bearbetning av information (Lant, 2002). 
 

SOCIALT 
Meningsskapande betraktas ofta som ett fenomen på individnivå, vilket enligt Weick (1995) 
är ett misstag. Mänskligt tänkande är nära relaterat till socialt samspel och meningsskapandet 
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är aldrig isolerat eftersom det en person gör beror på andra människor och på vad de gör. I 
studier av meningsskapande fästs uppmärksamheten vid samtal mellan människor eftersom 
det är så som en stor del av de sociala kontakterna förmedlas. Med betoningen på det sociala 
i meningsskapandeprocesser blir också socialisering av individer relevant för att förstå varför 
mening skapas på ett visst sätt. “What I say and single out and conclude are determined by 
who socialized me and how I was socialized, as well as by the audience I anticipate will audit 
the conclusions I reach.” (Weick, 1995, sid. 62) Det sociala i meningsskapandet behöver dock 
inte innebära att gruppens medlemmar har gemensamma visioner eller intentioner (Weick, 
1979). Jag återkommer senare i detta kapitel till gemensam mening. 
 

STÄNDIGT PÅGÅENDE 
Människor är alltid mitt uppe i något och därför är meningsskapandet ständigt pågående. 
”Flows are the constants of sensemaking”, skriver Weick (1995, sid. 43) och hänvisar till teo-
rier om organisationer som öppna system. Meningsskapande är en process som aldrig startar 
eftersom den aldrig stannar av. Meningsskapande sker ständigt men intensifieras särskilt när 
den nuvarande ordningen uppfattas vara annorlunda än den förväntade ordningen. Som tidi-
gare nämnts förväntas mångtydig information ge upphov till organisering i form av menings-
skapande.  
 

RIMLIGHET FRAMFÖR EXAKTHET 
Att meningsskapande baseras på rimlighet (eng. plausibility) snarare än exakthet (eng. accura-
cy) beror enligt Hellgren och Löwstedt (1997) bland annat på att meningsskapande är ett i 
grunden subjektivt fenomen. Exakthet är trevligt men inte nödvändigt, hävdar Weick (1995, 
sid. 56). Frågan är då vad som krävs? Weick påstår att det krävs något som upprätthåller rim-
lighet och sammanhang, något som är förnuftigt och minnesvärt, något som förkroppsligar 
gjorda erfarenheter och förväntningar. Det som behövs är en bra berättelse. En berättelse 
håller samman disparata delar tillräckligt länge för att ingjuta kraft och vägleda handling.  
 

ISOLERING AV FRÅGOR 
I det dagliga organiserandet möts vi av ett flöde av intryck och händelser. Ur detta flöde ur-
skiljs intryck och händelser som skiljer sig från det förväntade. Att notera något som skiljer 
sig från det förväntade innebär att vi bryter ut det och isolerar det. Flera av de engelska be-
greppen inom meningsskapandeperspektivet är vanskliga att översätta. Ett sådant begrepp är 
”cue”, eller ibland ”issue”, som av Ericson (1998) översätts med ordet fråga vilket ger att 
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”extraction of cues” översätts till ”isolering av frågor”. Hellgren och Löwstedt (1997) förefal-
ler tala om ledtråd för att diskutera samma sak. I föreliggande studie används fråga för den in-
formationsmängd som bryts ut och tilldelas mening. Weick et al (2005) beskriver isolering av 
frågor som ett begynnelsestadium till meningsskapande. Här innebär meningsskapande att 
skapa mening för något som redan pågår i organiseringsprocessen men som inte tidigare har 
uppmärksammats som en separat process eller händelse (Weick et al., 2005). I isolerandet av 
frågor vägleds individen av sina kognitiva referensramar. Referensramar förvärvas genom arbe-
te, utbildning och genom livserfarenheter. Isolerade frågor är enkla och familjära strukturer 
ur vilka människor utvecklar en vidare mening om vad som pågår. När dessa frågor sätts in i 
en referensram kan de förstås och göras meningsfulla.  

“Meaning within vocabularies is relational. A cue in a frame is what makes sense, not the 
cue alone or the frame alone. Said differently, the substance of sensemaking starts with 
three elements: a frame, a cue, and a connection.” (Weick, 1995, sid. 110) 

Av citatet framgår att det är frågan sedd inom referensramen som ger mening, inte endera 
delen var för sig. Referensramarna fyller därmed en dubbel roll. Dels påverkar referensra-
marna vilka frågor som isoleras och dels påverkar de hur dessa isolerade frågor tolkas (jfr 
Ericson, 1998, sid. 104). För att förstå innehållet i meningsskapandet behöver vi förstå vad 
det är människor använder sig av för att konstruera roller och tolka händelser (Weick, 1995, 
sid. 109). Vanligen använder vi oss av någon implicit eller explicit referensram, varur frågor 
uppmärksammas, avgränsas och ges mening. En viktig del i meningsskapandets innehåll, eller 
substans, står enligt Weick att finna i språket. Orden spelar stor roll för hur vi skapar mening 
genom att de begränsar vad vi kan säga och hur vi ser på vad vi har sagt. Följande avsnitt äg-
nas åt hur kognitiva referensramar har belysts i tidigare forskning. 
 

VÄGLEDANDE REFERENSRAMAR 

Referensramar diskuteras inom kognitionsforskningen med termen kognitiva scheman, eller 
kartor, och avser då de mentala strukturer som kontrollerar människors uppmärksamhet och 
minne (jfr Hellgren & Löwstedt, 1997, sid. 43). Scheman formas och byggs upp genom pro-
cesser av meningsskapande. Gjorda erfarenheter utgör grunden för framtida meningsskapan-
de. Aspekter som kön, utbildning, profession och kulturell tillhörighet lyfts ofta fram som 
spelandes en avgörande roll för hur individens kognitiva schema utvecklas (jfr Ericson, 1998, 
sid 105). En historisk analys skulle kunna ge en förståelse för varför en individs kognitiva 
schema har utvecklats på ett visst sätt (Ericson, 1998). Kognitiva referensramar återfinns 
dock inte bara på individnivå utan formas också i grupper och organisationer.  
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Det finns flera olika varianter av scheman (se Hellgren & Löwstedt, 1997, för en översikt). I 
föreliggande studie är det framförallt scheman relaterade till handling som är relevanta. Be-
greppet script används av Gioia och Poole (1984) för att benämna en typ av scheman som in-
begriper kunskap om gemensamma händelser eller handlingar och som är lämpliga i en viss 
kontext. Möten kan användas som exempel på scripts. Genom erfarenheter av möten utveck-
las föreställningar om hur möten går till, vem som gör vad och när, och så vidare. Ett script 
är därmed också en kunskapsstruktur som vägleder hur man skall bete sig i en viss situation.   
 
Även berättelser fungerar som referensramar till vilka människor relaterar fragmentariska 
händelser och handlingar (jfr Weick, 1995; Czarniawska, 1999). Boje (1991, sid. 106) går så 
långt som att säga att berättande är det främsta verktyget för meningsskapande, både internt 
och externt, i organisationer. Boje (1991) visar med sin studie av ett företag som tillhandahål-
ler kontorsmaterial att olika intressenter använder berättelser för att förutspå, rättfärdiga och 
forma förändring. Berättelser förmedlas både för att skapa mening i det som händer och för 
att förhandla om alternativa tolkningar av situationen (jfr Boje, 1991). Genom att relatera 
händelser till berättelser organiseras det organisatoriska livet till meningsfulla helheter 
(Czarniawska, 1999). Berättelser liknar scripts på så sätt att de kan användas för att lära andra 
ett önskat beteende eller förhållningssätt (jfr Wilkins, 1983, sid. 83).  
 
Några av de viktigaste referensramarna hänger samman med hur vi uppfattar oss själva och 
andra i termer av identitet, både på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Aspekter av iden-
titetskonstruktion är viktiga för att förstå hur frågor isoleras och tilldelas gemensam eller di-
vergerande mening. Det konstruktionistiska synsättet på identitet, som är det som används i 
föreliggande studie, betraktar identitet som något som individer och organisationer ständigt 
konstruerar och rekonstruerar i interaktion med andra. Eftersom identitetskonstruktion är 
centralt i analysen, och då forskningen om identitet är ett omfattande forskningsområde, ut-
vecklas resonemanget om identitet separat i ett kommande avsnitt.  
 

GEMENSAM MENING OCH KOORDINERAD HANDLING 
Även om meningsskapande är en social process är inte all mening gemensam. Mening diver-
gerar människor emellan av en rad anledningar. Frågan är kanske snarare om och i så fall hur 
meningar någonsin kan anses vara överensstämmande?  
 
Förekomsten av kollektiva kognitiva strukturer har behandlats på olika sätt i litteraturen (jfr 
Lant, 2002). För att kunna tala om gemensam mening måste ordet mening först klargöras be-
greppsligt. Mening som tilldelas en fråga kan förstås som bestående av tre olika delar, betrak-
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tade delvis ur olika utgångspunkter (Gray et al., 1985). En del består i själva tilldelningen av 
en innebörd till frågan, vilket i föregående avsnitt beskrevs utgå ifrån referensramar. Tilldel-
ningen av mening till en fråga måste också förstås i relation till det sammanhang som frågan 
återfinns (Gray et al., 1985; Weick, 1995). Därtill behöver mening förstås i relation till indivi-
dens ofta undermedvetna värderingar och övertygelser. Meningen som tilldelas en fråga kan 
således förstås som bestående både av själva innebörden i meningen i relation till det sam-
manhang där den tilldelas och av övertygelser eller värderingar kopplade till frågan (jfr Weick, 
1995, sid. 133; Ericson, 1998, sid. 38).  
 
Forskare som intresserar sig för hur gemensam mening formas betonar gemensamma erfa-
renheter (Berger & Luckmann, 1967), social interaktion (Gray et al., 1985; Langfield-Smith, 
1992) och kommunikationsprocesser (Donnellon et al., 1986; Weick et al., 2005) liksom på-
verkan och ledares inflytande (Smircich & Stubbart, 1985). (Se Trice & Beyer, 1993, för en 
genomgång av forskning som studerat vilka processer som möjliggör kollektivt meningsska-
pande). Gemensam mening formas genom att individer via upprepad social interaktion 
kommer att se saker och ting på liknande sätt (Gray et al., 1985). Inom fenomenologin är 
mening nära länkat till individens subjektiva uppfattning och individens meningstilldelning 
kan därmed bara förstås från individens eget perspektiv. Mening kodas av individen i form av 
föreställningar (eng. concepts, jfr Gray et al., 1985, sid. 85). Genom social interaktion och 
kommunikation får föreställningarna liknande mening för två eller flera individer. När me-
ningen sedan bekräftas upprepade gånger genom interaktioner internaliseras den (Berger & 
Luckmann, 1967). För att mening skall kunna vara överensstämmande individer emellan 
krävs också att medlemmarna har lika sätt att se på hur den gemensamma upplevelsen påver-
kar dem själva (Gray et al., 1985). Det vill säga att de som betraktar frågan har överensstäm-
mande värderingar. Genom socialisering tränas medlemmarna i en grupp att tillskriva mening 
till begrepp på ett liknande sätt och de utvecklar därigenom också förväntningar på hur andra 
skall agera. 
 
Det finns också forskning som explicit pekar på svårigheten för människor i en grupp att ha 
gemensamma meningar eftersom individer har unika referensramar och sätt att tolka sina 
upplevelser. Forskning har visat att det vid en och samma tidpunkt finns både gemensamma 
meningar och meningar som inte överensstämmer (Gray et al., 1985). Fiol (1994) har i sina 
studier av kommunikation i nya team funnit att konsensus i en grupp är ett multidimensio-
nellt fenomen. Konsensus om inramningen (eng. framing) är nödvändigt för att åstadkomma 
grupphandling medan konsensus om innehållet i tolkningen inte är nödvändigt (jfr Lant, 
2002, sid. 354). “People may hold very different pictures of reality and still agree on the way 
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they frame them. It is thus possible for groups to simultaneously agree and disagree” (Fiol, 
1994, sid. 403) 
 
De som hävdar att meningar i och om organisationer sällan överensstämmer under en längre 
tid pekar på att det i organisationer alltid finns de som ifrågasätter etablerade synsätt och 
tolkningar (Gray et al., 1985). Motstridigheterna består i spänningar som begränsar forman-
det av gemensam mening och tar sig uttryck genom exempelvis utebliven handling eller re-
gelbrott. Motstridigheterna har sitt ursprung i olika källor. Gray et al (1985) nämner fyra för-
hållanden som bidrar till att dekonstruera mening. En källa till divergerande mening är 
organisationsmedlemmars lojalitet gentemot sin yrkeskår snarare än gentemot organisationen. 
Sådana situationer finner vi ofta i exempelvis sjukhusorganisationer där många olika profes-
sioner möts och måste samspela. Ytterligare en källa till divergerande mening är kulturell trä-
ning, vilket medför att synsätt som inte är kompatibla med etablerade synsätt i organisationen 
förs in. Ytterligare en källa handlar om att medlemmar ofta ställer sig bakom ett visst hand-
lingsalternativ men har olika sätt att se på varför en handling är den rätta (jfr Donnellon et al., 
1986), något som utvecklas i följande avsnitt. Dessutom kan (gemensam) mening förändras 
över tid helt enkelt därför att den inte omförhandlas och vidmakthålls. Även den ojämnt för-
delade makten i organisationer är en källa till divergens. Gray et al föreslår, med utgångs-
punkt i Smith (1982), att grupper, baserat på sin maktställning, har olika syften med tilldel-
ningen av mening. De som har makt att definiera sakernas tillstånd skapar mening i syfte att 
kontrollera systemet. De som inte kan kontrollera definitionen av verkligheten skapar mening 
för att utmana kontrollen hos dem med makt. De som utgör länken mellan de med makt och 
de utan makt har intresse av skapa mening för att medla mellan dessa grupper (Gray et al., 
1985, sid. 90).  
 
Baserat på en studie av ett förändringsarbete i en sjukhusorganisation, och på teorier om me-
ningsskapande, utvecklar Ericson (1998, sid. 231) en matris för att analysera på vilka sätt me-
ning kan vara gemensam respektive divergera mellan personerna i en grupp. I en matris över 
fyra idealtyper av gemensam mening skiljer Ericson mellan två funktioner som referensramar 
fyller för meningsskapandet, nämligen isolering av frågor och tolkning av en fråga. I situatio-
ner där medlemmarna i en grupp både isolerar en viss fråga och använder liknande referens-
ramar för att tolka frågan talar Ericson om kollektiv mening. I övriga situationer skapas ingen 
kollektiv mening. Istället talar Ericson om disparat mening – frågan isoleras men olika referens-
ramar används som tolkningsgrund; enklavmening – frågan isoleras i olika utsträckning men 
tolkningsbasprofilen är homogen, samt fragmentarisk mening då isoleringsgraden är låg och 
tolkningsbasprofilen heterogen. Benämningen kollektiv mening avser för Ericson således en-
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bart situationer där gruppens medlemmar både isolerar frågan och använder homogena refe-
rensramar för att tilldela frågan mening. 
 
Även avseende hur koordinerad handling åstadkoms ges i litteraturen olika förklaringar. 
Handling kan koordineras på en rad olika sätt. En vanlig föreställning är att gemensam me-
ning utgör en viktig form av koordineringsmekanism (e.g. Smircich, 1983; Smircich & 
Stubbart, 1985; Ring & Van de Ven, 1994). Andra ifrågasätter gemensam mening som ett 
villkor för koordinerad handling. Det finns enligt Donnellon et al (1986, sid. 43) två synsätt 
på hur grupper formar gemensam mening av sina erfarenheter och hur de företar sig organi-
serat handlande. Debatten dem emellan har pågått en längre tid (jfr Weick et al., 2005, sid. 
417). Det ena synsättet, som återfinns inom kultur- och antropologifältet, betonar betydelsen 
av gemensam mening och betraktar organisationer som system av gemensamma meningar. 
Utgångspunkten är att koordinerad handling underlättas av vardagliga och förgivet tagna ru-
tiner som skapar stabilitet (Smircich, 1983, sid. 55).  

“Organizations exist as systems of meaning which are shared to varying degrees. A sense 
of commonality, or taken for grantedness is necessary for continuing organized activity 
so that interaction can take place without constant interpretation and re-interpretation of 
meanings.” (Smircich, 1983, sid. 64) 

Här betraktas koordinerat handlande som ett resultat av konsensus mellan organisationsmed-
lemmarna (e.g. Louis, 1980; Smircich & Morgan, 1982; Smircich, 1983). 
 
Det andra synsättet, som företräds av bland annat Weick (1979), gör gällande att det endast 
krävs ett minimum av gemensam förståelse då organisation primärt baseras på utbyten (eng. 
work for pay). Enligt detta synsätt behöver gruppmedlemmarna bara dela vetskapen om att 
utbytet skall fortsätta för att organiserat handlande skall vara möjligt. Medlemmarna i en 
grupp måste inte ha samma mål och dela samma tolkningar av deras gemensamma handling 
(jfr Weick, 1979, sid. 91). Istället ser Weick gemensamma mål och meningar som ett möjligt 
resultat av koordinerat handlande. Grupper agerar och skapar först i efterhand mening om 
vad de har gjort tillsammans. Gemensam mening blir därmed ett resultat av koordinerade 
handlingar. Czarniawska-Joerges (1992) påpekar att det framförallt är erfarenheten av en kol-
lektiv handling som är gemensam för de inblandade, inte nödvändigtvis tolkningen av hand-
landet.  

“Två av mina kollegor var på ett möte med en känd vd. En av kollegerna sade efteråt att 
det hade varit ’en mycket spännande träff mellan praktisk klokhet och teoretisk nyfiken-
het’. För den andra kollegan hade det varit ’ett otroligt tråkigt möte med en gubbe som 
berättade gamla anekdoter’.” (Czarniawska-Joerges, 1992, sid. 18) 
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De bägge personerna i exemplet har båda varit på samma plats vid samma tidpunkt och har 
därmed en gemensam erfarenhet. Deras tolkningar av vad de varit med om skiljer sig dock 
väsentligt åt. Ytterligare ett sätt att se att problematisera relationen mellan mening och hand-
ling är att se till vad meningsskapande kan leda till utöver handling. Istället för i handling kan 
meningsskapande resultera i insikten om att en bättre förståelse för situationen eller händel-
sen behövs (Feldman, 1989, sid. 20). Meningsskapandet kan också resultera i att organisatio-
nens medlemmar får mer och i högre grad olik information i en mångtydig fråga. På samma 
sätt kan koordinerad handling enligt Feldman vara resultatet av standardprocedurer eller 
andra källor som inte har med medvetet meningsskapande att göra.   
 
Donnellon et al (1986) utvecklar ett synsätt som bildar en slags medelväg mellan de bägge yt-
terligheterna. Mening och handlingar kan enligt Donnellon et al (1986, sid. 53) ses som rela-
terade till varandra i en iterativ process i vilken meningar kontinuerligt konstrueras och re-
konstrueras när ytterligare meningsskapande äger rum och nya handlingar företas. Grunden 
för organiserat handlande är, i frånvaro av gemensam mening, en socialt konstruerad upp-
sättning kommunikationstekniker (Donnellon et al., 1986). Grupper formar sätt att kommu-
nicera som utvecklar och upprätthåller tolkningar av gruppens erfarenheter som, även om de 
inte är överensstämmande, åtminstone möjliggör för medlemmarna att koordinera sina hand-
lingar. För att förklara hur människor med olika målbilder kan agera på ett koordinerat sätt 
föreslår de begreppet equifinala meningar (eng. equifinal meanings). Termen equifinality utveck-
lades inom systemteorin av Ludwig von Bertalanffy för att beskriva situationer där det finns 
flera vägar till ett och samma mål. Equifinala meaningar innebär att tolkningarna skiljer sig åt 
samtidigt som de har likartade beteendemässiga konsekvenser (Donnellon et al., 1986, sid. 
44). Organisationens medlemmar kan på så sätt ha olika skäl för att företa sig handlingen, 
och de kan tolka handlingens effekter på olika sätt, men likväl så agerar de organiserat. 
 
Som exempel på equifinala meaningar beskriver Donnellon et al (1986) en experimentsitua-
tion där medlemmarna i en grupp utvecklar en gemensam strategi som svar på ett hot från 
omvärlden. Gruppmedlemmarna är överens om att utlysandet av en strejk är rätt sätt att 
handla men de stödjer agerandet av olika anledningar. Idén om equifinala meningar stödjer 
Weicks (1979) teori om att det enda som krävs för organiserat handlande är att medlemmar-
na upplever ett ömsesidigt beroende och att de delar föreställningar om koderna för sin in-
teraktion (Donnellon et al., 1986, sid. 53). Om det inte är varken möjligt eller praktiskt att 
åstadkomma gemensamma meningar så kan man således förlita sig till en gemensam reperto-
ar av kommunikationsmekanismer för att skapa equifinala meningar som överensstämmer 
med det önskade handlingsalternativet.  
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I föreliggande studie är intresset riktat mot meningsskapande i situationer där människor med 
olika bakgrund och synsätt förväntas samarbeta, vilket gör frågor om gemensamma mening-
ars betydelse för handling centrala. En fråga som har bäring därpå är hur människor i organi-
sationer påverkar varandras meningsskapande.  
 

MENINGSGIVANDE MED OLIKA UTGÅNGSPUNKTER 
Weick har kallats en ”radikal konventionell organisationsforskare” (Hernes, 2008, sid. 126). 
Radikaliteten härrör enligt Hernes till Weicks kritik mot organisationsforskningens ensidiga 
förhållningssätt till organisationer som strukturer. Det samtidigt konventionella kommer sig 
av att Weick bygger sina processargument på klassisk organisationsteori. Weicks ”försiktiga” 
försök att påverka organisationsteorin att bli mer processorienterad genom att bygga på kon-
ventionella texter är enligt Hernes en rimlig förklaring till Weicks popularitet och starka posi-
tion inom fältet. Det kan också vara en förklaring till att relativt lite kritik riktats mot ansatsen 
– den går helt enkelt hem i många läger. Kritik mot meningsskapandeperspektivet har fram-
förts av von Platen (2006) som utifrån sin studie av intern kommunikation och organisering 
för förändring på Sveriges Television visar på svagheter med att applicera meningsskapande 
som perspektiv för att förstå organisatorisk förändring. Framförallt, påpekar von Platen, ger 
meningsskapandeperspektivet sken av att kunna förklara så gott som alla företeelser i organi-
sationer, varför analyser baserade på teoribildningen riskerar att leda till reduktionism (von 
Platen, 2006, sid. 228). Sammantaget har förvånansvärt lite kritik har riktats mot Weicks me-
ningsskapandeapproach (jfr Mills, 2003, sid. 71). 
 
Den mest konkreta kritiken mot Weicks teorier om meningsskapande har handlat om bristen 
på maktaspekter i meningsskapande (Mills, 2003). Kritiken har också riktats mot menings-
skapandeperspektivet som helhet. Meningsskapandeteorier betonar konsensus snarare än 
konflikt i organisationer, vilket skymmer intressekonflikter som kan uppstå mellan olika aktö-
rers meningsskapande, menar till exempel Skålén (2002, sid. 39). Mills har i sin studie av 
Nova Scotia Power applicerat meningsskapande som perspektiv på en longitudinell fallstudie 
av organisatorisk förändring. Med stöd i det empiriska materialet lyfter Mills fram brister med 
meningsskapande relaterat framförallt till dess förbiseende av vilken roll makt spelar i me-
ningsskapandeprocesser. Ett av Mills (2003, sid. 176) budskap är att de som har formell makt 
också får större genomslag för sitt meningsskapande. Den bild av meningsskapande som 
Weick målar upp är enligt Mills ambivalent rörande hur tungt olika röster väger. I vissa sam-
manhang tycks Weick säga att ledare spelar en viktigare roll än andra i att skapa mening i en 
medskapad situation, samtidigt är det ständigt underförstått i Weicks texter att alla röster mer 
eller mindre har samma tyngd (Mills, 2003, sid. 144). Weick et al (2005, sid. 418) uppmärk-
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sammar kritiken och ger förslag till hur förståelse för maktaspekter skall kunna inkluderas i 
teorier om meningsskapande. Forskningen behöver inriktas mot att se till hur makt uttrycks i 
handlingar som formar vad människor accepterar, tar för givet respektive avvisar. Sådana 
handlingar kan vara exempelvis makt över vilka frågor som lyfts fram, vem som talar med 
vem, kriterier för vad som gör berättelser rimliga och vilka handlingar som tillåts.  
 
Utifrån kritiken mot meningsskapandeperspektivet behöver den som är intresserad av hur 
makt spelar en roll i meningsskapande och hur människor påverkar andras mening söka 
kompletterande tolkningsramar. Begreppet ”sensegiving” (Gioia & Chittipeddi, 1991) har ut-
vecklats som ett resultat av forskning som intresserat sig för hur meningar kan påverkas och 
styras och används i föreliggande studie för att diskutera hur individer och grupper söker på-
verka andras mening.  
 
Meningsgivande (eng. sensegiving) har kommit att bli etablerat inom forskningen om menings-
skapande. En av de mest inflytelserika artiklarna inom området är Gioia och Chittipeddis 
(1991) studie av strategisk förändring där begreppet meningsgivande introduceras för att 
benämna den process varigenom påverkan på andras meningsskapande utövas. 

“‘Sensegiving’ is concerned with the process of attempting to influence the sensemaking 
and meaning construction of others toward a preferred redefinition of organizational re-
ality.” (Gioia & Chittipeddi, 1991, sid. 442) 

Det citerade ovan utgör den definition av begreppet meningsgivande som används i förelig-
gande studie. Corvellec och Risberg (2007, sid. 321-322) poängterar att begreppet sensegiving 
indikerar ett sätt att se på mening som något någon äger i bemärkelsen att det kan ges bort till 
andra. Så används inte begreppet här. Meningsgivande påverkar genom att mottagaren aktivt 
tar emot och översätter budskapet, vilket kommer att klargöras av följande genomgång. 
 
Med stöd i en longitudinell etnografisk studie av strategisk omorientering i en universitetsor-
ganisation utvecklar Gioia och Chittipeddi (1991) ett konceptuellt ramverk för att förstå de 
inledande stadierna i strategisk förändring. De identifierar fyra steg som visar hur menings-
skapande och meningsgivande påverkar varandra i en iterativ process. Först måste organisa-
tionens högsta ledning utveckla en känsla för organisationens interna och externa omgivning 
och definiera en reviderad föreställning om organisationen. Efter detta tolkningsarbete följer 
utvecklingen av en abstrakt vision för en förändrad organisation. Genom meningsgivande 
sprids visionen sedan till organisationens intressenter. Processen fortsätter med att intressen-
terna skapar mening utifrån visionen och sedan kommunicerar sin feedback tillbaka till led-
ningen som i sin tur reviderar budskapen något.  
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Meningsgivande diskuteras oftast med fokus på den process genom vilken ledningen söker på-
verka meningsskapandet hos övriga organisationsmedlemmar. Rollfördelningen mellan me-
ningsgivare och meningsmottagare, mellan sändare och mottagare, är dock aldrig renodlad. 
Vi är alla meningsskapare (jfr Salzer-Mörling, 1998b). Gioia och Chittipeddi (1991) talar om 
meningsskapande och meningsgivande som förhandlingar mellan ståndpunkter där vissa par-
ter är starkare än andra. Resultatet av förhandlingen beror på vilken sorts framförhandlad 
verklighet som den högsta ledningen kommer överens med andra intressenter om. I prakti-
ken kan den högsta ledningen ofta dominera definierandet av den framförhandlade verklighe-
ten tack vare sitt inflytande över olika potentiella visioner för förändring (Gioia & Chittiped-
di, 1991, sid. 446). Genom att använda ett språk som framkallar associationer och genom att 
konstruera berättelser, symboler och andra ”knep” bidrar ledare till att forma organisations-
medlemmarnas meningsskapande (Maitlis & Lawrence, 2007, sid. 58). Gioia och Chittipeddis 
(1991) slutsats visar samtidigt på andra aktörsgruppers avgörande betydelse för meningsgi-
vande i organisationer. 
 
Tidigare forskning har belyst meningsgivande från andra aktörer än ledningen endast i liten 
utsträckning, visar Maitlis och Lawrence (2007) i en litteraturöversikt. Bland studier av andra 
intressenters meningsgivande märks fokus på meningsgivande styrelsemedlemmar (McNulty 
& Pettigrew, 1999), mellanchefer (Balogun, 2003) och anställda på mellannivå respektive läg-
re nivå (Heller, 1998; Maitlis, 2005). Bland de studier som uppmärksammar anställdas me-
ningsgivande, eller meningsgivande nerifrån-upp, märks också Dutton et als (1993; 2002) stu-
dier om ”insäljande” av frågor (eng. issue selling). Den högsta ledningen i en organisation har 
endast begränsad tid till sitt förfogande och att ”sälja in” frågor är en viktig del i att förklar-
ingen av hur och till vad högsta ledningen allokerar sin tid och uppmärksamhet. Meningsgi-
vande aktörer som söker påverka organisationers meningsskapande återfinns också utanför 
organisationen. Salzer-Mörling (1998b, sid. 138) nämner exempelvis aktörer inom utbild-
ningssystemet, liksom forskare som med sina alster söker beskriva och förklara världen för 
andra.  
 
Forskningen om meningsgivande har fokuserat framförallt på vilka som ger mening till andra 
och på vilka strategier de använder för att göra det (Maitlis & Lawrence, 2007, sid. 57). Frågan 
om hur meningsgivande går till är dock fortsatt relevant att belysa (jfr Corvellec & Risberg, 
2007). Vad som utlöser meningsgivande har ännu inte ägnats så mycket uppmärksamhet inom 
forskningen. Vi vet inte heller så mycket om var, när och varför meningsgivande äger rum. 
Den forskning som finns om olika aktörsgruppers meningsgivande visar att de som söker ge 
mening har olika motiv därtill (Maitlis & Lawrence, 2007, sid. 58). Hos ledare kan meningsgi-
vande vara en viktig del i att åstadkomma acceptans, entusiasm och energi inför en föränd-
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ring. Hos aktörsgrupper vid sidan av ledningen syftar meningsgivandet ofta till att påverka 
vilka frågor ledningen och andra skall uppmärksamma, liksom vilka handlingar som skall ut-
föras.  
 
Baserat på en longitudinell och komparativ studie av tre symfoniorkestrar undersöker Maitlis 
och Lawrence (2007) vad som möjliggör respektive utlöser meningsgivande i organisationer. 
Studien omfattar både ledares och intressenters meningsgivande. De finner att meningsgi-
vande generellt sett utlöses av en situation där det uppfattas finnas en brist i meningsskapan-
det i organisationen. Ledares meningsgivande frammanas exempelvis när ledare uppfattar en 
fråga som osäker eller när frågor associerar till komplexa intressen. Meningsgivande från 
andra intressenter än ledare frammanas enbart i situationer där de uppfattar ett behov av att 
ta ansvar för en fråga (Maitlis & Lawrence, 2007). När intressenter utanför ledningen uppfat-
tar en brist på ledarskap i frågor som de anser viktiga för organisationen som helhet, likväl 
som för en särskild intressentgrupp, motiveras de att ge mening. Tidigare studier av vad som 
möjliggör intressenters meningsgivande i organisationer har enligt Maitlis och Lawrence (2007, 
sid. 59) pekat på faktorer så som politisk skicklighet (Heller, 1998), intressenternas förståelse 
för organisatoriska eliter (Dutton et al., 2002) samt formell auktoritet (McNulty & Pettigrew, 
1999). Enligt Maitlis och Lawrence (2007) möjliggörs intressenters meningsgivande också av 
expertis, legitimitet och av att tillfällen som förefaller lämpliga uppmärksammas.  
 
Sammantaget finns det således ett kunskapsgap rörande vem, hur, vad och varför meningsgi-
vande engagerar aktörer i organisationer. Gapet är särskilt tydligt i fråga om medarbetares 
meningsgivande nerifrån-upp. Föreliggande studie har således möjlighet att, baserat på den 
empiriska studien av hur meningsgivande går till i FöretagsNära, bidra till att dessa gap fylls. 
Hellgren och Löwstedt (1997, sid. 149) ser en trend i användningen av meningsgivande som 
kontrollverktyg och hävdar att den traditionella styrningens detaljreglering kommit att ersät-
tas av kontroll genom styrning av medarbetares tankar. Att människor söker påverka och in-
fluera andras meningsskapande är kanske inte så konstigt men hur kommer det sig att männi-
skor väljer att ”köpa” den mening som andra erbjuder? Varför väljer vi att låta andra 
definiera vår verklighet? Salzer-Mörling (1998b, sid. 153) söker svaret i att vi människor läng-
tar efter mening och refererar till Geertz (1973) som menar att människans behov av mening 
är lika grundläggande som våra biologiska behov. 
 
Inom forskningen om meningsskapande betraktas meningsskapande och meningsgivande of-
tast som en iterativ process. De flesta artiklar om meningsgivande tycks ansluta sig till den re-
lation mellan meningsgivande och meningsskapande som Gioia och Chittipeddi (1991) före-
slår men det finns visa alternativa distinktioner. Ashforth et al (2008) inbegriper till exempel 
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meningsbrytande (eng. sensebreaking) som ett möjligt försteg till meningsgivande. Meningsbry-
tande innebär att mening bryts ner och ett behov av ny mening uppstår (Pratt, 2000). Precis 
som meningsskapande innebär meningsbrytande ett ifrågasättande av jaget till följd av att 
självuppfattningen utmanats (Pratt, 2000, sid. 464). Processen riktas i Pratts tolkning uppifrån 
och ner i organisationen, där meningsbrytande blir ett medel för organisationen att styra or-
ganisationsmedlemmarnas identifikation med organisationen.  
 

KONSTRUKTION OCH REKONSTRUKTION AV IDENTITET 
Identitet spelar en central roll i både individers och organisationers meningsskapande och 
handlande. I FöretagsNära möts individer med bakgrund i olika organisationer och med olika 
synsätt. Mötet dem emellan utmanar identitetskonstruktioner på olika analysnivåer, då både 
individuella och kollektiva identiteter konstrueras och rekonstrueras. I syfte att möjliggöra en 
djupare förståelse för hur identitetsskapande kan påverka framväxten av samsyn respektive 
icke-samsyn i FöretagsNära breddas litteraturgenomgången av meningsskapande med hjälp 
av forskning om identitet. 
 
Idén om att identitet snarare konstrueras socialt och kontinuerligt än är något givet, unikt och 
stabilt är grundläggande för det konstruktionistiska synsättet på identitet. Om vi vill utöka 
kunskapen om identitet måste vi fråga oss hur det går till att konstruera identiteter, vem som 
konstruerar och för vilka ändamål det sker (Garsten & Salzer-Mörling, 2004). Identitetsska-
pande är inbäddat i maktrelationer av olika former (jfr Castells, 1997), vilket gör att aktörer 
har olika förutsättningar för formandet av sin identitet (jfr Garsten & Salzer-Mörling, 2004).  
 
Ett centralt antagande inom ett tolkande perspektiv på identitet är att människor i sociala 
grupper har ett behov av meningsstabilitet (Whetten & Godfrey, 1998, sid. 35). Grupper an-
tas därmed sträva efter meningsöverensstämmelse kring gruppens identitet. På aggregerad 
nivå är identitet en fråga om hur grupper av individer delar en abstrakt idé om en gemensam 
social värld samt hur de konstruerar sig som en sammanhängande enhet eller ett samlat 
”själv” (jfr Garsten & Salzer-Mörling, 2004). Organisatorisk identitet handlar om hur männi-
skor i en grupp definierar sin organisation och vad den handlar om (Salzer, 1994, sid. 21). 
Identitet på organisatorisk nivå kan, ur ett tolkande perspektiv, definieras som ”the continu-
ously renegotiated set of meanings about who we are as an organization” (Whetten & God-
frey, 1998, sid. 37). Organisationsidentitet är inget som återfinns i en essentiell och konse-
kvent form utan framträder genom interaktionen aktörer emellan (Sevón, 1996, sid. 53), 
konstruerandet av organisatorisk identitet är en ständigt pågående, narrativ process 
(Czarniawska, 1994, sid. 199).  
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Även om forskningen om organisationsidentitet primärt fokuserar på hur identitet konstrue-
ras och rekonstrueras i formella organisationer är den av flera skäl relevant som stöd i diskus-
sionen om FöretagsNära. FöretagsNära är inbäddat i ett organisatoriskt sammanhang och in-
nebär, trots att verksamheten är avgränsad som ett projekt och inte utgör någon separat 
formell organisation, att idéer om FöretagsNära som organisation konstrueras och rekonstrueras 
under projektets gång. Med hjälp av teorier om organisatorisk identitet kan identitetsskapan-
det i och om FöretagsNära kontrasteras mot hur identitet konstrueras i formella organisatio-
ner. Organisationsidentitet är också, som framgått av ovanstående, relevant för att diskutera 
framväxten av samsyn respektive icke-samsyn.  
 
Hardy et al (2005) intresserar sig för vilken betydelse kollektiv identitet har för samverkan 
mellan organisationer. Med stöd i ett diskursivt perspektiv på kollektiv identitet betonas be-
tydelsen av de inblandade aktörernas samtal i skapandet och upprätthållandet av en gemen-
sam identitet. Här ses inte kollektiv identitet som en kognitiv föreställning utan som ett dis-
kursivt objekt som de samverkande parterna i samtal sinsemellan konstruerar och 
rekonstruerar. Den kollektiva identiteten gör att de som är inblandade i samverkan refererar 
till sig själva som ett kollektiv snarare än som separata individer eller en grupp representanter. 
Identiteten utgör det kitt som binder gruppmedlemmarna samman också i konstellationer av 
människor och grupper som inte ingår i samma formella organisation. 
 
Centralt för förståelsen av identitet är balansgången mellan att vara både medlem i en grupp 
och samtidigt särskild (Gioia, 1998, sid. 20). Detta märks både i fråga om individuell identitet 
och i fråga om kollektiva identiteter. Genom definierandet av vad som är ”vi” respektive 
”andra” inkluderas och exkluderas personer och aktörer i kollektivet varför identitetsskapan-
det också innebär gränsdragningar mellan vi och dem (jfr Garsten & Salzer-Mörling, 2004).  
 
Individuell och organisatorisk identitet har, begreppsligt sett, ett antal gemensamma och någ-
ra åtskilda särdrag. Organisationer, liksom individer, bestämmer till exempel vilka de är ge-
nom att använda någon slags klassificeringsschema och sedan lokalisera sig själva inom det 
schemat (Gioia, 1998). Liksom individer ägnar sig organisationer åt jämförelser med andra 
organisationer över tid. Organisationer inordnas liksom individer under en mångfald olika 
identiteter, var och en relevant för en given kontext eller publik. Exempelvis är kommuner 
organisationer som vänder sig till en rad olika avnämare och vars diversifierade verksamhet 
skall spänna över en rad sammanhang. Viktiga skillnader mellan individuell och organisato-
risk identitet är att individer visar upp sina multipla identiteter i enlighet med kön, etnicitet 
och roll, medan organisationer använder kärnvärden, aktiviteter och produkter för att ge ut-
tryck för sina identiteter (Gioia, 1998, sid. 21). Olikheter mellan individrelaterad identitet och 
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organisationsrelaterad identitet märks också i fråga om stabilitet och föränderlighet. På indi-
vidnivån verkar identiteter ofta vara stabila över tiden, samtidigt som vissa aspekter av identi-
teten kontinuerligt förändras, medan organisationers identitet är mer flytande (jfr Gioia et al., 
2000). Kärnan i identiteten kan förändras mycket snabbare för en organisation än för en in-
divid. Flexibilitet har blivit ett honnörsord för organisationer när det gäller anpassning till en, 
som det ofta sägs, snabbt föränderlig omvärld. Detta gör att organisationen kan tjäna på att 
rekonstruera sin identitet för att upprätthålla sin flexibilitet och därmed överleva (Gioia et al., 
2000). Medan konstruerandet av individuell identitet lägger tonvikt vid stabilitet kan organisa-
tionens identitet ses som konstruerad med tonvikt på ”anpassningsbar instabilitet” (eng. ad-
aptive instability) (Gioia, 1998; Gioia et al., 2000). 
 
För att diskutera identitetsskapandets betydelse för framväxten av samsyn och icke-samsyn i 
FöretagsNära behöver definitionerna av och särdragen hos identitet kompletteras med en 
diskussion om de processer varigenom identitet konstrueras och rekonstrueras. Organisa-
tionsidentitet formas, upprätthålls och omformas på en rad sätt. Identitetsskapande innebär 
en ständigt pågående positionering genom vilken aktörer medvetet och omedvetet jämför sig 
med andra och reflexivt förhåller sig till sig själva (Davies & Harré, 1990). I samtal människor 
emellan formas berättelser om identiteter, både individuella och kollektiva.  

“Positioning … is the discursive process whereby selves are located in conversations as 
observably and subjectively coherent participants in jointly produced story lines. There 
can be interactive positioning in which what one person says positions another. And 
there can be reflexive positioning in which one positions oneself. However it would be a 
mistake to assume that, in either case, positioning is necessarily intentional. One lives 
one's life in terms of one's ongoingly produced self, whoever might be responsible for its 
production.” (Davies & Harré, 1990, sid. 48) 

Andra begrepp har använts vid sidan av positionering för att problematisera hur identitet 
konstrueras på kollektiv nivå. Hatch och Schultz (2002) föreslår fyra processer varigenom or-
ganisatorisk identitet konstrueras och rekonstrueras; spegling, reflektion, berättande och pro-
jicering av bilder. Hatch och Schultz visar att organisatorisk identitet kan förstås som sam-
manbunden både med de bilder som andra har av organisationen samt med kulturell 
förståelse.  
 
Den första av fyra identitetspåverkande processer som Hatch och Schultz (2002, sid. 998) lyf-
ter fram innebär att organisationens identitet speglar andras bilder av organisationen. Spegling 
(eng. mirroring) handlar om att förflytta fokus från interna meningsskapandeprocesser till 
den externa, interaktiva arenan. Dutton och Dukerich (1991) visar med sin studie av hur 
New Yorks hamnmyndighet hanterar en situation där hemlösas användande av myndighetens 
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lokaler konstrueras av organisationsexterna aktörer som myndighetens problem. Hamnmyn-
dighetens identitet reflekteras i en (metaforisk) spegel som hålls upp av media, samhällsmed-
borgare och andra intressenter, i vilken problemet riktas mot myndigheten själv. Studien visar 
hur andras bilder av den egna organisationen påverkar hur individer ser på sin organisation 
genom spegling och hur organisationens medlemmar som en konsekvens därav engagerar sig 
i frågor som kan minska kritiken mot organisationen. Salzer (1994) visar i sin studie av IKEA 
hur organisationens medlemmar skapar mening med organisationen i sina relationer och in-
teraktioner med den externa omgivningen. Spegling används av Salzer som en metafor för att 
uppmärksamma hur organisationsmedlemmarnas bilder av organisationen formas i ett sam-
spel med externa aktörer. De ”andra” blir genom denna process en spegel och en källa till re-
flektion över vem jag är. Genom att spegla sig i andra kan identiteten bekräftas och förstär-
kas. Salzer argumenterar också för att meningsskapande till stor del är introspektivt då det 
inbegriper att reflektera över organisationens identitet. Genom att tala till sig själva produce-
rar och reproducerar organisationens medlemmar myten om jaget, vilket skapar en intersub-
jektiv bild av organisationens identitet (Salzer, 1994, sid. 238). Också enligt Hatch och 
Schultz (2002) hänger spegling nära samman med självreflektion. Medlemmarna i en organi-
sation konstruerar sin identitet både i relation till vad andra säger om dem och i relation till 
vilka de upplever att de är. Därigenom är identiteten nära sammanlänkad med organisatio-
nens kultur, menar Hatch och Schultz, som benämner processen reflektion (eng. reflecting).  
 
Kulturen, det vill säga de grundläggande antaganden och värderingar som organisationens 
medlemmar har gemensamt, bildar en kontext i vilken identitetsskapande, meningsskapande 
och handling inbäddas (Hatch & Schultz, 2002, sid. 1000). Identitetsskapande på organisa-
tionsnivå uttrycker normer och värderingar som kan hänföras till organisationens kultur och 
som dess medlemmar tar mer eller mindre för givet. Processen benämns berättande (eng. ex-
pressing) (Hatch & Schultz, 2002, sid. 1001). Exempelvis ger berättelser om organisationen 
organisationsmedlemmarna möjlighet att tala som en organisation och inte enbart i egenskap 
av individer inom organisationen (jfr Czarniawska, 1997). 
 
För att sluta cirkeln föreslår Hatch och Schultz (2002, sid. 1002) en fjärde process som inne-
bär att organisationer projicering av bilder (eng. impressing) av organisationen på externa aktö-
rer. Projicerandet sker både medvetet och omedvetet, exempelvis genom informationssprid-
ning via presskonferenser, logotyper och attityder, liksom genom vardagliga aktiviteter. 
 
I diskussionerna om FöretagsNära i termer av identitetskonstruktion utgör dessa processer 
en del av den tolkningsram gentemot vilket det empiriska skeendet kan analyseras.  
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SAMMANFATTNING AV TEORETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Föreliggande studie riktar intresset mot hur gemensam mening formas i heterogena respekti-
ve mångtydiga sammanhang och vilken betydelse gemensam mening har för koordinerad 
handling. FöretagsNära präglas av motstridigheter på flera sätt, varför frågeställningar om hur 
mening skapas och förhandlas människor emellan utgör studiens primära fokus. I föreliggan-
de kapitel har studiens tre delfrågor implicit utretts med stöd i litteratur om menings- och 
identitetsskapande. Den första delfrågan, i vilka frågor samsyn respektive icke-samsyn växer 
fram, tar sin utgångspunkt i de för meningsskapandeperspektivet centrala begreppen refe-
rensram och fråga. Referensramar är viktiga att uppmärksamma då de både formar vilka frå-
gor som uppmärksamhet fästs vid och hur mening tilldelas dessa frågor. För att samsyn skall 
kunna vara möjlig måste frågan både isoleras och tilldelas mening baserat på homogena refe-
rensramar (jfr Ericson, 1998). Även om svaret på delfråga ett primärt är empiriskt, och be-
svaras med hjälp av studien om FöretagsNära, ger litteraturgenomgången ett bidrag till analy-
sen av studiens andra delfråga; vad som kännetecknar framväxten av samsyn respektive icke-
samsyn.  
 
I litteraturgenomgången klargörs att utgångspunkten för formandet av gemensam mening är 
huruvida de referensramar som används av medlemmarna i en grupp för att tilldela mening 
till en fråga är homogena eller heterogena. Begreppet referensram används för att samman-
fatta olika utgångspunkter för meningsskapande. Genomgången pekade särskilt på hur 
scripts, berättelser och identitet kan fungera som referensramar. Beroende på om överens-
stämmande eller divergerande referensramar används formas en homogen eller heterogen 
uppsättning referensramar. Ju högre grad av homogenitet, desto bättre förutsättningar för 
samsyn. Genom upprepad interaktion kan överensstämmande referensramar formas gent-
emot vilka frågor kan isoleras och mening konstrueras. Forskningen har också belyst hur 
meningsskapande kan påverkas av andra för att gemensam mening skall formas i en fråga. 
Om de som söker ge andra sin mening i en fråga är framgångsrika i sitt meningsgivande kan 
resultatet innebära formandet av gemensam mening i frågan. 
 
Relationen mellan koordinerad handling och gemensam mening är central för studiens tredje 
delfråga. Befintlig forskning förevisar olika förhållningssätt rörande hur gemensam mening 
och koordinerad handling förhåller sig till varandra. Vissa utgår ifrån att koordinerat hand-
lande kräver överensstämmande mening och ser gemensam mening som grunden för organi-
sation (jfr Smircich, 1983) medan andra betonar organisationers mångfald och dynamik fram-
för homogenisering (jfr Salzer-Mörling, 1998b). Det senare synsättet anser att kraven på 
överensstämmelse för att människor skall kunna agera organiserat ofta överdrivs. Istället är 
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det koordinerad handling som utgör grunden för formandet av gemensam mening. Ytterliga-
re ett möjligt förhållningssätt är att utgå ifrån att handling och mening skapas i växelverkan i 
en iterativ process (jfr Gray et al., 1985).  
 
Som en illustration av skilda hållningar i frågan positioneras de olika förhållningssätten i figur 
1. Kontinuumet löper mellan positionen att gemensam mening är nödvändigt för att åstad-
komma koordinerad handling till att det inte är nödvändigt alls. Weicks (1979) position åter-
finns till exempel längst till höger i kontinuumet, ett förhållningssätt som tonar ner betydel-
sen av gemensamma innebörder till förmån för koordinerad handling.  
 

 

Gemensam mening nödvändig --------------------------------------------- Gemensam mening inte 
för koordinerad handling (Iterativ process)                     nödvändig för koordinerad handling 

Figur 1: Betydelsen av gemensam mening för koordinerad handling enligt tidigare forskning 

 
Sammanfattningsvis framträder meningsskapandeperspektivet mer som en uppsättning dis-
kussioner än en sammanhållen teori och begreppsram om hur mening skapas och omskapas i 
interaktion mellan människor och hur detta meningsskapande förhåller sig till koordinerad 
handling. Mitt valda begreppsliga huvudfokus på meningsskapande, meningsgivande och 
identitet utgör den bakgrund mot vilken initierandet och genomförandet av FöretagsNära 
kommer att tolkas i avhandlingens tredje del (kap. 9-12).  
 
Utifrån studier om människors strävan efter mening i sitt vardagliga organiserande möjliggörs 
tolkningar andra än de som bygger på (rent) teoretiska antaganden. Med hjälp av empirin är 
det möjligt att generera idéer, illustrera argument, modifiera teorier och generera insiktsfulla 
beskrivningar (Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 357). Valet av metoder för att konstruera 
empiriskt material är avgörande för vilka tolkningar som är möjliga att göra. I följande kapitel 
redogör jag för de metodologiska hänsynstaganden som ligger till grund för studien. 
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KAPITEL 3: FORSKNINGSANSATS OCH GENOMFÖRANDE 
 
 
I föregående kapitel presenterades olika teoretiska förhållningssätt till formandet av gemen-
sam mening och koordinerad handling samt klargjordes vilka synsätt som kommer att ligga 
till grund för analys och tolkning. I det här kapitlet beskrivs upplägget och genomförandet av 
studien om FöretagsNära, det vill säga en studie av samsyn och samhandling i situationer 
präglade av heterogenitet och mångtydighet.   
 
Mitt forskningsintresse var i den inledande fasen av avhandlingsprojektet inriktat på organisa-
toriska processer och organisering för förändring. Via en magisteruppsatsstudie (Andersson 
& Anger, 2004) i företagsekonomi kom jag i kontakt med den offentliga sektorn. Jag började 
intressera mig för organisering av politiskt styrda verksamheter och för den offentliga sek-
torns omvandling i relation till de idéer som ibland sammanfattas med beteckningen New 
Public Management. Att jag skulle fokusera på framväxten av samsyn och samhandling i 
mångtydiga sammanhang var således inte på förhand givet utan ett beslut som växte fram 
under arbetets gång. De divergerande synsätt och uppfattningar som kom att prägla genom-
förandet av FöretagsNära tycktes med fördel kunna tolkas i termer av meningsskapande och 
meningsgivande.  
 

FORSKNINGSANSATS 
För att kunna studera formandet av gemensam mening och koordinerad handling i verksam-
het präglad av heterogenitet och mångtydighet krävs att den empiriskt orienterade studien är 
upplagd så att både sammanhang, process och innehåll kan fångas. Studien av FöretagsNära 
fokuserar på en specifik verksamhet där jag hade möjlighet att närvara i situationer där verk-
samheten ”utspelade sig”. Teorier om meningsskapande betonar det processuella i organise-
ring. Forskare har använt en rad olika ansatser för att studera meningsskapande (se Allard-
Poesi, 2005 för en översikt). Vanliga metoder är ”naturalistic inquiry” och etnografiska studi-
er som analyserats med hjälp av grundad teori (jfr Weick, 1995, sid. 172). Vidare är det van-
ligt att studier av meningsskapande baseras på intervjuer, arbetsdagböcker och fältobserva-
tioner. I studier som fokuserar på innebörder och sammanhang krävs ett tillvägagångssätt 
som är mottagligt för mening och betydelse. Kvalitativ metod är en aktiv process där ”data” 
konstrueras i mötet mellan forskaren och det studerade. För att besvara kvalitativt orientera-
de forskningsfrågor konstrueras ”data” därför lämpligen med hjälp av en etnografisk ansats 
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(jfr Rosen, 1991; Salzer, 1994; Ericson, 1998; Stenberg, 2000). En ambition i processtudier är 
att skapa rimliga förklaringar till hur någonting blir vad det är, till exempel hur meningsska-
pandeprocesser utvecklas över tid (jfr Van de Ven & Poole, 2005, sid. 1390). Jag valde därför 
att följa initieringen och genomförandet FöretagsNära på plats i Norrköping. Organiserings-
processer pågår ständigt som en mängd splittrade händelser och skeenden, simultant och på 
olika platser. Det skapar dilemman för den forskare som söker följa ett skeende på plats och i 
nutid eftersom det är fysiskt omöjligt att vara närvarande vid flera platser samtidigt. Platser 
och tillfällen att studera måste alltså väljas och en processtudie innebär alltid en reducering av 
komplicerade processer. 
 
FöretagsNära utgör ett ”(potentially) powerful example” (Siggelkow, 2007) för studiet av 
framväxten av samsyn och samhandling i sammanhang präglade av heterogenitet och mång-
tydighet. Beslutet att genom FöretagsNära samorganisera kommun och arbetsförmedling, 
med företag som målgrupp och kompetens hämtad ur näringslivets organisationer, skapar en 
heterogenitet och en grogrund för mångtydighet. Mångtydighet är, enligt Weick (1995), ty-
piskt för situationer som utlöser medvetet meningsskapande. Situationer som präglas av hete-
rogenitet och mångtydighet samtidigt som förväntningar ställs på samsyn och samhandling är 
vanligt förekommande. Att just FöretagsNära lämpar sig väl som grund för att kunna besvara 
studiens delfrågor om framväxten av samsyn och samhandling motiveras också av den in-
formationsrikedom som var möjlig att åstadkomma i relation till FöretagsNära. Från kom-
munens sida fanns ett intresse att samverka med forskare i syfte att utvärdera verksamheter 
inom näringslivsområdet. Jag gavs därför möjlighet att delta i och studera verksamheter som 
pågick inom kommunen, vilket öppnade upp för god insyn i verksamheten. Med Flyvbjergs 
(2006) terminologi kan valet av FöretagsNära därmed också betecknas som informationsba-
serat. 
 
Den kommunala rutinen att föra anteckningar vid möten och att spara skriftlig information 
gav omfattande studiematerial i form av skrivna texter, så som minnesanteckningar, projekt-
beskrivningar och budgetunderlag. Materialet möjliggjorde både retrospektiva tillbakablickar 
över delar av processen som jag själv inte kunde följa samt en möjlighet att på distans följa 
vilka frågor som avhandlades då jag inte själv kunde vara på plats. Framförallt har jag dock de 
inblandade personernas öppenhet att tacka för den rikhaltiga information om FöretagsNära 
som jag har fått ta del av.  
 
FöretagsNära organiserades som ett projekt. Projektet omfattade ett relativt begränsat antal 
nyckelpersoner och en utstakad tidsperiod men även en lokal arena i och med satsningens in-
riktning på Norrköpingsföretag och med dess anknytning till kommunen respektive Arbets-
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förmedlingen. FöretagsNära var på flera sätt en uppmärksammad satsning som diskuterades i 
olika sammanhang. Det blev därför aktuellt att under fältarbetet inkludera nya personer och 
grupper efter hand.  
 
För att kunna skapa förståelse för vad det var som pågick i FöretagsNära var det viktigt att 
följa utvecklandet och artikulerandet av olika synsätt hos dem som var med i och påverkade 
genomförandet. Genom att lyssna till, iaktta och tala med dem som initierade och genomför-
de FöretagsNära bildade jag mig en uppfattning om vad det var som pågick, vilka de inblan-
dade personerna var och varför de gjorde som de gjorde. Min ambition var att med ett öppet 
sinnelag närma mig fältet och bilda mig en uppfattning om det som ägde rum (jfr Czarniaws-
ka-Joerges, 1992, sid. 20). Etnografier i organisationssammanhang, som har belysts av bland 
andra Rosen (1991) och Schwartzman (1993), innebär följaktligen studiet av mänskligt sam-
spel i organisationer med särskilt fokus på hur människor förstår och hanterar sitt dagliga ar-
bete (Rosen, 1991). Metodansatsen har syftat till att möjliggöra grunden för en rik framställ-
ning av hur FöretagsNära initieras och genomförs. Metoder som fångar många dimensioner 
ger förutsättningar för att skapa en bra grund för förståelse av hur sociala verkligheter skapas 
och reproduceras (jfr Norén, 1995, sid. 212).  
 

ACCESS 

Från Norrköpings kommun, huvudmannen för FöretagsNära, fanns som tidigare nämnts, ett 
intresse av att samarbeta med forskare. Det fanns inledningsvis många frågetecken kring vad 
det skulle bli av FöretagsNära och de inblandade hade en önskan om att få arbetet belyst. 
Min inblandning i projektet, i rollen som forskare, legitimerades därmed som något som 
eventuellt kunde vara till nytta för projektet. Den inställningen gav mig god access till de 
medverkande. Min första personliga kontakt med FöretagsNäras projektledare ägde rum i 
september 2004 vid ett kontorsmöte på Norrköpings kommuns näringslivskontor. Jag fick 
uppfattningen att projektledaren såg fram emot att få någon att diskutera projektet med. Med 
början i det pilotprojekt som genomfördes inför starten av FöretagsNära var jag en frekvent 
observatör vid möten i projektgruppen, i projektets operativa styrgrupp OLGA och i den po-
litiska styrgruppen för hela tillväxtagendan. (Projektorganisationen beskrivs närmare i kap. 4, 
för en översikt över medverkande i de olika grupperna, se bilaga D.) 
 
Eftersom jag var på plats redan innan FöretagsNära formellt startade var min närvaro så att 
säga berättigad på förhand för de som rekryterades att medverka i projektet. Ingen av mötes-
deltagarna ifrågasatte någonsin öppet min närvaro utan tycktes acceptera projektledarens 
meddelande om att jag skulle följa processen. Jag blev ofta inbjuden att delta också i sociala 
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aktiviteter och jag accepterade det när jag fann det motiverat av behovet av att lära känna 
medarbetarna och därigenom förstå deras synsätt och situation bättre. Jag upplevde ganska 
snart att jag blivit en i gruppen, även om jag hade en roll som var olik de andras. Att min roll 
både var som ”en i gänget” och som ”något annan” blev jag ofta varse. En av projektmedar-
betarna, arbetsförmedlaren Anita, berättade för mig i ett intervjusammanhang att hon tyckte 
att det var roligt och inspirerande att jag ansåg det vara värt att göra en avhandling om Före-
tagsNära:  

“…Du är ju en del av oss, så känner jag det. Och varför jag tycker det är roligt, det är det 
att du anser det vara värt att göra en avhandling på det här. Det tycker jag är jätteroligt. 
Och det är inspirerande, faktiskt. Därför att det visar att det vi gör är värt någonting. Det 
är värt att notera, det är värt att synas, att gå igenom och att dokumentera. Och det 
känns jätteroligt tycker jag.” (Ur intervju med arbetsförmedlaren ”Anita”, 2005-12-15) 

När det kom till att få de medverkande i FöretagsNära att delge mig sina berättelser och låta 
mig ta del av deras samtal om och i FöretagsNära stod jag inför ett dilemma. Som doktorand 
och utomstående kunde jag inte smälta in helt eftersom min uppgift var en annan än deras. 
Jag gjorde dock vad jag kunde för att min närvaro skulle uppfattas som legitim. En del i till-
vägagångssättet var att under möten inte involvera mig i pågående samtal utan istället fokuse-
ra på att lyssna och ställa frågor när så behövdes. Mitt ständiga skrivande i anteckningsböcker 
må ha varit irriterande för somliga av mötesdeltagarna men jag skapade mig efter hand en 
bild av att vara relativt ofarlig. Vid ett tillfälle utmanades min roll som observatör. Det var vid 
ett möte i projektgruppen och i en diskussion om FöretagsNäras syfte och kopplingar till 
andra verksamheter som jag, mot bakgrund av att jag nyligen intervjuat politiker och chefer 
utanför projektgruppen om deras bilder av FöretagsNäras syfte och mål, undslapp mig en 
kommentar. Jag kommenterade att den linje som gruppen diskuterade inte tycktes stämma 
överens med de bilder som de ansvariga för projektet hade uttryckt för mig. När förvånade 
och överraskade blickar vändes mot mig, och en utfrågning om vad jag kommit fram till dit-
tills i min studie följde, förstod jag att jag hade utmanat min relation till projektmedlemmar-
na. Jag insåg att jag riskerade att uppfattas som ”spion” eller lierad med ”de andra”. Jag sva-
rade därför utan att allt för mycket göra mig till andras språkrör, för att inte riskera min 
fortsatta access, och jag valde sedan att undvika att situationen upprepades. 
 

INTERAKTION OCH MÖTEN 

I avhandlingen betraktas mening som konstruerat i samspelet mellan människor som engage-
rar sig i kollektiva aktiviteter (jfr Lant, 2002, sid. 355). Det relevanta meningsskapandet och 
identitetsskapandet äger inte rum i människors huvuden utan i interaktionen mellan männi-

 40  



 

skor (Weick, 1995). FöretagsNära arrangerades på ett sätt som innebar möten mellan ”främ-
lingar” som förväntades samarbeta, vilket gjorde att de behövde tala om vilka de är och vilka 
regler som skulle gälla för samarbetet (jfr Ehn & Löfgren, 1982, sid. 113). Genom att studera 
människors interaktion ansikte mot ansikte (jfr Berger & Luckmann, 1967) försökte jag 
komma nära framväxten av samsyn och icke-samsyn i ett sammanhang präglat av heterogeni-
tet och mångtydighet. Möten är arenor för meningsskapande då de fungerar som tillfällen för 
argumentation (jfr Weick, 1995). Schwartzman, som har intresserat sig för hur möten funge-
rar som ”meningsskapare”, hänför både stabilitet och förändring i organisationer till möten.  

“Meetings create pockets of order in an often disordered world, but they are also re-
sponsible for reversing, inverting, upsetting, and disassembling organizational worlds.” 
(Schwartzman, 1989, sid. 313)  

Utifrån Schwartzman kan vi sluta oss till att möten fungerar som meningsskapare i bemärkel-
sen att de definierar, representerar och reproducerar sociala relationer. Under mötet framträ-
der en organisation som kontinuerligt ombildas. Organisationen blir mer substantiell när 
samtal som utspelas under mötet objektiveras i form av anteckningar, rapporter och före-
dragningslistor. Jag tolkar Schwartzman som att mötessamtal kan sägas vara synonymt med 
organisatoriskt handlande. Samtal vid möten var viktigt för studiet av framväxten av samsyn 
respektive icke-samsyn om FöretagsNära. Planerade möten har den fördelen att de ofta har 
en förutbestämd agenda som ligger till grund för diskussionen vilket underlättar urvalet av 
möten att observera. Möten har också den fördelen att de samlar personer som har en roll i 
processen. Jag som forskare kunde därmed vara ganska säker på att de närvarande vid plane-
rade möten skulle samtala med varandra. Kallelser gjorde det möjligt att se vilka som förvän-
tades närvara. Vid sidan av mötesobservationer användes intervjuer och dokumentation för 
att konstruera ”data” om FöretagsNära. Interaktiva workshops var också en del i tillväga-
gångssättet. Hur detta gick till utvecklas i nästa avsnitt. 
 

GENOMFÖRANDET AV FÄLTARBETET 
Uppläggningen av fältstudier skiljer sig åt beroende på om sammanhanget är bekant eller 
främmande (jfr Rosen, 1991, sid. 6). Kontakten med projektmedlemmarna underlättades av 
att jag hade en utbildning i företagsekonomi och därmed besatt viss förståelse för företag och 
företagandets språkbruk. Det var värdefullt inte minst i samtalen om FöretagsNäras arbete 
gentemot företagen. Det fanns samtidigt andra aspekter som jag inte hade vare sig grund-
läggande förståelse eller erfarenhet av, så som kommunal näringslivsutveckling och statlig ar-
betsförmedling. Dessa områden blev därför viktiga för mig att, med hjälp av fältstudie och 
litteratur, sätta mig in i under arbetets gång. 
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Fältarbetet inleddes med att jag var med i olika sammanhang där FöretagsNära diskuterades. 
Observation vid möten visade sig snart vara viktigt för att kunna studera framväxten av sam-
syn och icke-samsyn i och om FöretagsNära då mötesdiskussionerna ofta handlade om vad 
FöretagsNära syftade till och hur projektet skulle genomföras.  
 
Utöver direkta observationer ville jag ta del av de inblandades reflektioner om skeendet och 
därför genomförde jag personliga intervjuer med de inblandade. Intervjuerna genomfördes i 
olika omgångar. Genom att ”lyssna in” vilka namn som nämndes som centrala för Företags-
Näras framväxt lokaliserades relevanta personer att samtala med. Under perioden oktober 
2004 och januari 2007 fanns jag med på sändlistor av e-postmeddelanden inom och mellan 
olika grupper (projektgruppen, styrgruppen och den politiska styrgruppen beskrivs utförligt i 
kap. 4 och presenteras kortfattat i bilaga D). Jag hade access till alla officiella, och ofta även 
inofficiella, dokument som författades av projektledning och andra i projektets närmaste 
kretsar. Via föredragningslistor och minnesanteckningar kunde jag följa med i vad som på-
gick i projektet även under perioder då jag inte hade möjlighet att vara närvarande personli-
gen. Genom interaktiva workshops testades preliminära tolkningar i diskussioner med dem 
som medverkat i FöretagsNära, diskussioner som sedan låg till grund för ytterligare tolkning.  
 

Tillväxtagendan initi-
eras, pilotprojekt före-
går FöretagsNära 

Projektet FöretagsNä-
ra påbörjas i mars 

Projektet Företags-
Nära avslutas i  

FöretagsNära utvär-
deras och arbetssättet 
får viss fortsättning december 

2005 2006 2007-2009 2004 

Förberedande 
samtal, 9 obser-
vationer 

11 observationer 52 observationer 2 observationer, 
uppföljande sam-
tal, 1 workshop 

8 intervjuer 18 intervjuer 
3 workshops 

 
Figur 2: Fältarbetet i översikt 

 
Totalt genomfördes 115 olika aktiviteter i syfte att konstruera fältmaterial för vidare tolkning. 
Närmare åttio observationstillfällen i de studerade grupperna kompletterades med 26 inter-
vjuer med 19 personer i syfte att fördjupa utvalda frågor. Därtill fördes, från hösten 2004 till 
hösten 2009, ett oräkneligt antal informella samtal med olika personer som var involverade i 
FöretagsNära. De informella samtalen fördes per e-post, via telefon och som personliga mö-
ten. Figur 2 illustrerar översiktligt vilket tillvägagångssätt som har dominerade fältarbetet un-
der olika perioder och med vilken intensitet jag följde processen. Den mest intensiva perio-
den i fältarbetet var under den tid då projektet inleddes och under den första och mest 
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turbulenta tiden av genomförandet. Ju mer lugn och stabilitet som infann sig i processen och 
i diskussionerna om FöretagsNära desto mer drog jag ner på antalet observationer av möten. 
Slutligen gjorde jag bara enstaka besök på fältet och fokuserade då istället på att återge mina 
tolkningar genom arrangerandet av workshops. (En mer detaljerad översikt över intensiteten 
i fältarbetet återfinns i tabell 3 i bilaga A. Tabellen klargör datum, tidpunkt och plats liksom 
aktivitet och medverkande samt fokus för aktiviteten.)  
 

DIREKT OBSERVATION AV MÖTEN 
Att komma nära organisationsmedlemmarnas samtal och interaktion är viktigt för att kunna 
förstå deras meningsskapande (jfr Rosen, 1991, sid. 6) och kräver att forskaren får tillträde till 
aktörernas värld för att kunna se situationen som de gör och observera deras ageranden och 
hänsynstaganden (Allard-Poesi, 2005, sid. 179). Studier av meningsskapande behöver bygga 
på datakonstruktionsmetoder som beaktar den mångfald och dynamik som kan finnas i orga-
nisationer. I studien observerade jag möten i olika grupper för att följa konstruerandet av Fö-
retagsNära i realtid. De tre grupper jag huvudsakligen valde att följa hade olika roller i Före-
tagsNära (organisationen kring FöretagsNära klargörs i kap. 5, för en översikt över vilka som 
ingår i vilka grupper, se även bilaga D). Projektgruppen inbegrep projektledaren, kommunens 
näringslivsutvecklare, Arbetsförmedlingens sju representanter samt en projektassistent. Den 
politiska styrgruppen bestod av förtroendevalda och beredande tjänstemän. Där fungerade 
FöretagsNäras projektledare som sekreterare. OLGA, den operationella styrgruppen, bestod 
av chefstjänstemän från kommun och arbetsförmedling. Urvalet av möten baserades på vad 
jag på förhand kunde anta vara viktigt för studiens vidkommande. Frånsett tiden för projekt-
starten strävade jag efter att välja möten att observera där jag trodde att diskussionen skulle 
kretsa kring för studien relevanta teman. Jag lade därför särskilt stor vikt vid att delta vid ex-
empelvis avstämnings- och planeringsmöten. 
 
Den roll jag tog och fick som observatör i samband med möten har redan beskrivits i relation 
till hur access åstadkoms. Mitt tillvägagångssätt var att fungera som den nyfikna och intresse-
rade forskaren. Min observatörsroll kan därmed betecknas som ”observatör som deltagare” 
(jfr Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Min tillbakadragna roll syftade framförallt till att 
inte riskera min access genom att framställa mig som förespråkare för endera eller andra syn-
sättet.  
 
Även utan aktivt deltagande i diskussioner påverkade jag dock processen eftersom observa-
tionen är en form av interaktion där relationer skapas mellan människor med olika uppgifter 
och som har olika mycket erfarenhet av varandra. Eftersom fältstudier innebär samtidig data-
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konstruktion och tolkning är det viktigt att fältanteckningar görs på ett lämpligt sätt. Min 
ambition var att skriftligt anteckna vad som sades och hur det sades samt att söka tolka vad 
det betydde. Det huvudsakliga skälet till det var att jag inte ville vara allt för påträngande. En 
ljudinspelningsutrustning på bordet skulle kunna hämma mötesdeltagarna i sina samtal. Det 
finns förstås inga observationstekniker som är helt diskreta och jag fick kommentarer från 
mötesdeltagare om ”mitt ständiga antecknande”. Nackdelen med att skriva anteckningar för 
hand är att det är svårt att hinna nedteckna citat i detalj när så har varit önskvärt. Genom att 
anteckna istället för att spela in samtal gjorde jag också ett omedelbart urval av information. 
Det minskar den nyansrikedom som en ljud- eller videoinspelning hade möjliggjort. De skild-
ringar av samtal från möten som återfinns i berättelserna om FöretagsNära (kap. 4-8) är där-
för inte att likna vid direkta citat. Vid ett par tillfällen använde jag mig av diktafon för att spe-
la in mötesdiskussioner. I framställningen av berättelserna är det framförallt skildringen av 
arbetslivsministerns besök som är baserad på en inspelad diskussion som jag transkriberat i 
sin helhet. Mötet, som var officiellt, spelades in då jag visste att många personer skulle närva-
ra och då jag ville kunna framställa uttömmande beskrivningar av presentationer och kom-
mentarer underlättade inspelningen framtagandet av ett rikt underlag.  
 

INTERVJUER  
Totalt genomfördes 26 personliga intervjuer med sammanlagt 19 personer inom ramen för 
studien. Därtill fördes en mängd samtal på mer informell basis med personer i syfte att ex-
empelvis klargöra frågetecken som uppkommit vid möten. Några aktörer intervjuades med 
anledning av deras centrala roller i projektet och studien vid flera tillfällen. Projektledaren in-
tervjuades tre gånger och de fyra näringslivsutvecklarna två gånger. Chefen för näringslivs-
kontoret intervjuades två gånger då jag uppfattade honom som en viktig länk till information 
om vad som sades om FöretagsNära i kommunledningen dit jag inte hade access. Därutöver 
genomfördes intervjuer med personer som på olika sätt var inblandade i processen. Bland 
dessa märks både politiker, chefer och tjänstemän. Intervjuerna motiverades med att jag sök-
te få förtydliganden om olika personers sätt att se på FöretagsNära. (För en översikt över de 
intervjuer som genomförts, se bilaga A där även frågor och teman i respektive intervjuguide 
framgår.) 
 
Intervjun är inget ”fönster mot den sociala verkligheten” utan är enbart ett smakprov på den 
verkligheten (Czarniawska, 2004, sid. 49). Den intervjuades beskrivningar formas i interak-
tion med intervjuaren, vilket gör berättelsen unik varje gång den berättas. Detta sätt att se på 
intervjuer inspirerade mig att tänka på intervjuer både som möjliga källor till information och 
som berättelser om de personer som jag träffade i intervjusammanhang. Den kvalitativa in-
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tervjun är en komplex social situation (jfr Alvesson, 2003, sid. 18). Under intervjuerna sträva-
de jag efter att få de intervjuade att beskriva sina upplevelser av FöretagsNära på ett ingående 
sätt (jfr Kvale, 1983, sid. 175). Målet var att få fram beskrivningar av deras upplevelser av de 
teman som jag vid tiden för intervjun tolkade som viktiga. Jag använde mig därför av en 
kombination av fokuserande frågeställningar och bredare teman som sedan förfinades och 
fördjupades under intervjun. Jag lät de intervjuade styra mycket av samtalen och när så var 
relevant ställde jag följdfrågor i syfte att fördjupa eller klargöra det berättade. Intervjuerna 
hade således varken karaktären av helt öppna samtal eller helt strukturerade och utförda en-
ligt förutbestämda frågeformulär. En fördel med tillvägagångssättet i den kvalitativa forsk-
ningsintervjun är att det tillåter förekomsten av mångtydigheter i det som berättas och möj-
liggör för den intervjuade att ändra sin beskrivning under intervjuns gång (jfr Kvale, 1983, 
sid. 177). Min förståelse för intervjupersonens berättelser underlättades av att jag ofta redan 
hade en relation till den intervjuade. Genom min närvaro på fältet hade jag också viss förstå-
else för den intervjuades situation och för de frågor som vid tiden för intervjun diskuterades i 
FöretagsNära. Intervjuerna spelades in i sin helhet med hjälp av diktafon och transkriberades 
ordagrant. I efterhand återfördes intervjuutskrifterna till de intervjuade för att ge möjlighet till 
korrigeringar av eventuella fel i transkriberingen eller klargöranden av förda resonemang. 
 
Med tanke på studiens intresseområde är intervjusituationen som ”identity work” (Alvesson, 
2003, sid. 20) relevant att diskutera här. När vi väljer att se identitet som konstruerad i sam-
spel människor emellan innebär det att både intervjuaren och den intervjuade rekonstruerar 
sina identiteter i intervjusituationen. Detsamma gäller förstås även annan mellanmänsklig in-
teraktion, exempelvis vid möten. Då individer strävar efter att konstruera en högt värderad 
och sammanhängande identitet kan intervjutillfället förstås som en situation där den intervju-
ade har möjlighet att uttrycka och elaborera den önskvärda identiteten genom att en intervju-
are finns till hands som ”spegel”. Genom att betrakta intervjuer som tillfällen för identitets-
arbete kunde jag öka förståelsen för hur den intervjuade konstruerade sin identitet i den 
specifika situationen och för hur jag som intervjuare själv bidrog till konstruerandet (jfr Al-
vesson, 2003, sid. 20). 
 
Intervjuer som syftade till att skapa förståelse för menings- och identitetsskapande i relation 
till FöretagsNära genomfördes huvudsakligen tidsmässigt koncentrerat och enbart i undan-
tagsfall i längre retrospektiv. Eftersom jag har följde processen hade jag möjlighet att erinra 
de intervjuade om specifika händelser eller situationer som jag ville att de skulle berätta mer 
om, för att på så sätt få fram rikare beskrivningar. De inledande diskussionerna om idéerna 
som låg till grund för FöretagsNära ägde rum innan jag hade inblick i processen. Det innebar 
att jag var tvungen att använda retrospektivt inriktade intervjuer för att kunna skapa en bild 
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av vad som hade ägt rum under denna period och hur det uppfattades av de inblandade. Ett 
problem med retrospektiva intervjuer är att personernas berättelser tenderar att bli förvräng-
da och förenklade med tiden (jfr Vaara, 2003, sid. 868). Utan hjälp sviker minnet och männi-
skor har svårt att minnas exempelvis datum (Czarniawska, 2004, sid. 48). När jag eftersökte 
information av ”faktakaraktär”, så som vilka som deltog och vid vilka tidpunkter olika möten 
ägt rum, jämförde jag därför intervjuutsagor med exempelvis minnesanteckningar från mö-
ten.  
 

DOKUMENT  
Den omfattande mängd texter som togs fram om FöretagsNära fungerade som en viktig källa 
till att förstå det som hände när FöretagsNära genomfördes. Dokumentation i form av min-
nesanteckningar från möten i projektgruppen, operationella styrgruppen, idéutvecklingsgrup-
pen och politiska styrgruppen, föredragningslistor och projektbeskrivningar användes som 
kompletterande material i konstruerandet av berättelser om FöretagsNära. Minnesanteck-
ningar fungerade som ett viktigt stöd vid sidan av retrospektivt orienterade intervjuer för att 
skapa en bild av processens tidiga utveckling under den period som föregick mina fältstudier. 
Därtill användes textmaterial som beskriver kommunens och Arbetsförmedlingens verksam-
heter, så som budgetar, informationsmaterial och verksamhetsrapporter.  
 
Forskare som använt sig av dokument är oense om vad dokumentation kan säga om me-
ningsskapande (jfr Allard-Poesi, 2005, sid. 178). I sin analys av hur meningsskapandet bryter 
samman i ”the Mann Gulch Disaster” betraktar Weick (1993) den dokumentation som finns 
tillgänglig om händelserna som sanna redovisningar av de meningsskapandeprocesser som 
ägde rum. Brown (2000) betraktar istället dokumentation som artefakter i bemärkelsen att de 
är resultatet av författarens tillvägagångssätt för att presentera en viss förståelse av en specifik 
händelse. Kännedom om vem som författat en viss text och det sammanhang i vilket den 
tillkommit är av stor vikt i skenet av Browns syn på dokument som artefakter. Dokument 
som författades i syfte att sända ett budskap om FöretagsNära var relevanta att tolka i termer 
av meningsgivande när texten kommit till i syfte att påverka andras synsätt i en fråga. Ett ex-
empel på detta är slutrapporten från den pilotstudie som genomfördes innan FöretagsNära 
startades. I slutrapporten sammanställde projektledaren och de anlitade konsulterna ett bud-
skap om vad de ansåg vara viktiga aspekter för att FöretagsNära skulle kunna bli lyckosamt. 
Dokumentets budskap presenterades sedan vid flera tillfällen för beslutsfattare i syfte att ut-
göra underlag för diskussion och beslut.  
 

 46  



 

INTERAKTIVA WORKSHOPS 
Organisationsforskning kan ske på, för, åt och med praktiker (Svensson et al., 2002). ”An-
vändbar” forskning är ett starkt förankrat ideal bland både forskare, praktiker och forsk-
ningsfinansiärer men det är ett ideal som inte alltid är lätt att leva upp till. När jag påbörjade 
studien om FöretagsNära var jag mån om att bygga upp min egen kunskap om fallet, om or-
ganisering av samverkan och om vad det innebär att verka inom offentlig sektor innan jag 
gav mig in i diskussioner om FöretagsNära. Min motivering var att jag upplevde att det fanns 
andra förväntningar på min forskningsinsats än den jag själv hade. Flera av de praktiker jag 
träffade såg till exempel fram emot att få organisationen och organiseringsprocessen utvärde-
rad, medan jag var intresserad av att beskriva och tolka skeenden för att försöka förstå och 
problematisera vad det var som hände. Mitt syfte var inte primärt att granska och normativt 
bedöma hur man borde ha gjort istället. Czarniawska och Joerges (1996, sid. 15) betonar att 
forskarens roll är att lyssna på och tala med personer i organisationer. Forskaren har sina 
specifika utgångspunkter och ser därför andra sidor än vad praktiker ser. Praktikerns uppgift 
är att agera medan forskarens roll är att reflektera och tolka, även om bägge parter givetvis till 
viss del ägnar sig åt båda dessa verksamheter. I den här studien sökte jag, i form av interakti-
va workshops, åstadkomma användbarhet genom att återkoppla det jag sett och gjort till dem 
som verkade i och omkring FöretagsNära.  
 
Jag genomförde interaktiva workshops som en arena för återföring av tolkningar om Före-
tagsNära och för diskussioner om verksamheten. Dessa workshops var totalt fyra till antalet 
och genomfördes i ett skede då jag började känna mig trygg i min roll som forskare och med 
mina tolkningar. De preliminära tolkningar, eller ”tentativa analyser”, av organiseringen av 
FöretagsNära som jag ditintills jobbat fram låg till grund för de teman som respektive work-
shop fokuserade på. Som underlag för diskussionen författade jag en kortare text och till-
sammans med handledare och företrädare för projektet bjöd jag in dem som varit inblandade 
i FöretagsNära till respektive workshop (texten som utgjorde underlag för återföringen åter-
finns i sin helhet i bilaga B). Inför den första huvudworkshopen höll jag en intern workshop 
enbart för FöretagsNäras medarbetare och projektledare i syfte att förbereda dem på mina 
preliminära tolkningar av fallet och för att diskutera tolkningarna med de inblandade. Till föl-
jande tre huvudworkshops inbjöds nyckelpersoner, både politiker och tjänstemän, som hade 
gemensamt intresse för FöretagsNära men ingen gemensam arena för diskussion. Jag såg 
möjligheten i att workshops kunde främja en diskussion mellan grupper som vanligen inte 
möttes för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Varje workshop fokuserade på ett spe-
cifikt tema. Vid workshoptillfällena bidrog inbjudna forskare till att teoretiskt problematisera 
skillnader i synsätt som gjort sig synliga i de diskussioner om FöretagsNära som jag observe-
rat. Den andra workshopen behandlade intermediära organisationer. Forskaren Henrik Bäck-
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ström berättade om sin forskning om intermediärer inom ramen för arbetsmarknadsområdet 
(e.g. Bäckström, 2006). Den tredje workshopdiskussionen kretsade kring offentliga och privata 
organisationers institutionella fundament och vanliga föreställningar därom. Till diskussionen 
bidrog professor Elisabeth Sundin (e.g. Sundin, 2006) med reflektioner och forskningserfa-
renheter kring den offentliga sektorns omvandling och i diskussionen om meningsskapande 
bidrog professor Bo Hellgren (e.g. Hellgren & Löwstedt, 1997). Vid den fjärde och sista work-
shopen diskuterades projekt som fenomen och organisationsform. Där bidrog professor Lars 
Lindkvist med teoretiska referensramar och forskningserfarenheter (e.g. Berggren & Lind-
kvist, 2001; Lindkvist & Söderlund, 2002). Diskussionen syftade framförallt till att reflektera 
kring projekt som organisationsform i offentlig sektor.  
 
För mig var arrangemanget av workshops både ett sätt att få respons på mina tolkningar om 
FöretagsNära och ett sätt att bidra med en arena för reflektion kring FöretagsNära. Dessa 
tillfällen erbjöd samtidigt nya situationer att studera meningsskapandet i relation till Före-
tagsNära. Diskussionerna vid respektive workshop spelades in med hjälp av diktafon och 
transkriberades i efterhand i sin helhet som stöd för det fortsatta tolkningsarbetet. Genom 
mina egna och andras bidrag till diskussionen vid dessa workshops agerade även vi menings-
skapare och meningsgivare i processen. De teman som jag valde ut som diskussionsämnen 
vid respektive workshop förstärkte bilden av att det var en viktig fråga att belysa. Exempelvis 
poängterade jag och andra forskare genom den tredje workshopen att skillnader mellan of-
fentlig och privat sektor är viktigt att uppmärksamma i organisering av samverkan. Under de 
diskussioner i FöretagsNära som följde våra workshops hände det att jag då och då hörde te-
oretiska begrepp användas av de inblandade i syfte att argumentera för en viss ståndpunkt i 
en fråga. 
  

FRÅN FÄLTMATERIAL TILL BERÄTTELSER 
Även om tolkningsarbetet i studien var en integrerad helhet kan olika faser urskiljas. Inledan-
de tolkningar konstruerades i samband med fältarbete och datakonstruktion. Därefter inföll 
en intensiv tolkningsfas där berättelser om och tolkningar av FöretagsNära konstruerades.  
 
Syftet med avhandlingen är att tolka och skapa förståelse för hur samsyn och samhandling 
åstadkoms i heterogena och mångtydiga sammanhang. Tolkandet av meningsskapandet är 
därmed i sig en meningsskapandeprocess (jfr Rosen, 1991; Allard-Poesi, 2005). Utbyte av 
mening skedde genom samtal, där mitt meningsskapande som forskare mötte andras me-
ningsskapande i konstruktioner av verkligheten (jfr Salzer-Mörling, 1998b, sid. 61). I långa 
perioder förhöll jag mig observerande och strävade efter att förstå vad som pågick utan att 
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försöka delge ”min egen sanning”. I senare skeden övergick jag, genom tidigare beskrivna 
workshops, till att delge mina tolkningar i en strävan att spegla dem mot ”de andra”, och ge-
nom deras reaktioner kunna utveckla tolkningarna vidare. Eftersom det är jag som forskare 
som aktivt har valt ut och avgjort vilka tolkningar som skulle framträda är den analys jag pre-
senterar i kapitel 9-11 en konstruktion av de studerades meningskonstruktioner formad av 
mitt språk och mina referensramar. Berättelserna så som de framträder här är, liksom analy-
sen, formad enligt mina sätt att tolka. Det sätt på vilket de medverkande i FöretagsNära ge-
nom interaktion konstruerade sina verkligheter påverkade det jag ”såg” när jag studerade Fö-
retagsNära, samtidigt som jag skapade mina egna uppfattningar om vad det var som pågick, 
vilket sedan konstruerades till de berättelser och tolkningar som återfinns i avhandlingen. Ett 
exempel på hur jag medkonstruerade andras konstruktioner är att jag i inledningen av studien 
såg näringslivsutvecklarna som de dominerande och mest centrala aktörerna i processen. De 
tog kommando och plats medan arbetsförmedlarna var mer tillbakadragna, både organisato-
riskt och på ett individuellt plan. Jag såg då näringslivsutvecklarna som viktigast att fokusera 
på. Senare insåg jag att jag inte ”sett” arbetsförmedlarnas roll i FöretagsNära tillräckligt för 
att kunna analysera deras sätt att se på FöretagsNära lika ingående. Jag valde då att öppna 
upp studien mer mot Arbetsförmedlingens och arbetsförmedlarnas roll, bland annat genom 
att göra riktade intervjuer. Mitt sätt att ”se” var alltså präglat av min utgångspunkt, av den in-
teraktion jag var delaktig i och av mina förväntningar.  
 
För att skapa ordning i det omfattande material som fältstudien gav upphov till sammanställ-
de jag strukturerade beskrivningar av processen. Allt material om FöretagsNära sorterades 
kronologiskt i pärmar. Materialet spände över allt jag samlat om processen, från projektbe-
skrivningar och minnesanteckningar till nyhetsnotiser, intervjuutskrifter och observationsan-
teckningar. Ett särskilt dokument användes för att sammanställa materialet om FöretagsNära 
i kronologisk ordning. I denna första beskrivning, som kom att bli drygt femhundra sidor 
lång, specificerade jag noga vilket material som låg till grund för beskrivningen, till vilken tid-
punkt händelsen, dokumentet eller utsagan härrörde samt vilka personer som var inblandade. 
En blandning av tempus användes, imperfekt i beskrivningarna och presens i intervjumateria-
let, vilket jag lät kvarstå i citatform. I beskrivningen samlade jag andras berättelser om Före-
tagsNära. En målsättning var att inte på förhand definiera Berättelsen om FöretagsNära utan 
att möjliggöra för olika röster att träda fram och berätta om FöretagsNära genom min text. 
Inom fallstudiebaserad tolkande forskning är det vanligt att resultatet presenteras i form av 
en enskild homogeniserad redogörelse men det finns mycket att lära om meningsskapande 
om vi inkluderar olikheter i upplevelser och uppfattningar i studiet av organisering (e.g. Sal-
zer-Mörling, 1998a; Brown et al., 2008).  
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Ur den omfattande och kronologiskt strukturerade helhetsbeskrivningen valde jag undan för 
undan ut episoder, händelser, utsagor och samtal som var relevanta för att klargöra bilden av 
hur samsyn och icke-samsyn om FöretagsNära växte fram under processens gång. I nästa 
steg bearbetades berättelserna ytterligare i syfte att göra dem mer levande och läsvänliga. Ett 
led i det var att författa berättelserna i presens. I berättelserna om FöretagsNära, så som de 
beskrivs i kapitel 4-8, har övergripande beskrivningar av processen och FöretagsNära kombi-
nerats med fördjupningar i utvalda händelser och frågor där uttryck ges för samsyn och sam-
handling. I ett slutskede av framställningen av berättelserna om FöretagsNära delgavs texten 
de medverkande för påseende och feedback. De som kommenterade texten uttryckte att de 
delar som berör deras egen medverkan är ”igenkännbara”. 
 
I framställningen av de berättelser om FöretagsNära som presenteras i avhandlingens andra 
del, kapitel 4-8, strävade jag efter att läsaren i texten skulle kunna få en känsla för i vilket 
sammanhang händelser och samtal äger rum liksom i vilka syften olika texter som refereras 
till är utformade. Tanken var att läsaren därigenom erbjuds en möjlighet att göra egna tolk-
ningar av det som berättas. Jag valde att utesluta citattecken i framställandet av samtal i och 
om FöretagsNära i syfte att markera att det inte är direkta citat. Avsikten var att läsaren där-
igenom påminns om att det är jag som har valt ut episoder att skildra och att det är jag som 
författat berättelserna baserat på mina rekonstruktioner av samtal och berättelser.  
 

FRÅN BERÄTTELSER TILL TOLKNINGAR 
En central del i analysarbetet var sökandet efter litteratur som kunde bidra till intressanta och 
relevanta tolkningar av initieringen och genomförandet av FöretagsNära. Under de år som 
arbetet med studien pågick bearbetade jag kontinuerligt fältmaterialet med hjälp av teorier 
med olika inriktning och fokus för att utröna vad som var mest lämpligt som stöd för att 
fånga skeendet i genomförandet av FöretagsNära. Valet av meningsskapande som studiens 
perspektiv motiverades i avhandlingens inledningskapitel men växte fram under studiens 
gång. När perspektivet väl avgränsats till meningsskapande arbetade jag med det som stöd för 
att utveckla analysen av samsyn och icke-samsyn i FöretagsNära. Viktiga steg i det arbetet var 
att koncentrera forskningsfrågorna och att positionera studien gentemot tidigare forskning. 
Ett av de teoriområden som lyftes in som ett sätt att fördjupa analysen av meningsskapande 
var identitetsteori. Begrepp som identitet och identifikation var hela tiden aktuella som empi-
riskt grundade teman för att förstå det som hände i FöretagsNära. Först i ljuset av teorier om 
meningsskapande framstod det som relevant att fördjupa analysen med stöd i litteraturen om 
identitet. 
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Genom att elaborera med olika litteraturstöd, positioneringar och kontrasteringar arbetade 
jag fram vilka poänger som var rimliga att lyfta fram som resultat av studien. Valet av teori-
bildningar innebar till stor del att välja ett ”språk” med vilket mina berättelser om Företags-
Nära skulle författas. Det fanns således utrymme att använda det empiriska materialet på 
andra sätt än det som presenteras här. Flera intressanta och lämpliga teoretiska perspektiv 
valdes undan för undan bort för att möjliggöra fokus och undvika eklekticism. Bland dessa 
fanns entreprenörskap, institutionell organisationsteori, översättning och resande idéer, in-
terorganisatoriska relationer, samverkan, projektledning och intermediärer. Tolkningarna i 
ljuset av dessa perspektiv bidrog på olika sätt till min förståelse av FöretagsNära utan att det 
för den skull redovisas explicit i denna text. Mitt intresse för institutionell teori formade till 
exempel mitt sätt att tolka och använda teorier om meningsskapande på så sätt att jag i de 
medverkandes diskussioner och utsagor identifierade institutionaliserade föreställningar som 
aktörerna rekonstruerar genom sitt meningsskapande.  
 
Genom läsningar av fältmaterialet och med stöd i teorier om meningsskapande utarbetades 
berättelsernas intrig, en intrig som handlar om strävan efter samsyn i och om FöretagsNära. 
Med fokus på intrigen fokuserades texten på sådant som var viktigt för att kunna analysera 
hur samsyn och icke-samsyn uppstår och vilken betydelse det i sin tur har för samhandling.  
 
I arbetet med att analysera genomförandet av FöretagsNära arbetade jag iterativt med att stäl-
la empiri mot teori och tvärt om. Ur berättelserna utkristalliserade jag de frågor (jfr diskus-
sionen om frågor, eng. issues, i kap. 2) som analyserades djupare för att besvara studiens del-
frågor. Urvalet av frågor motiverades av att de sammantaget bidrog till att belysa framväxten 
av samsyn och icke-samsyn (resonemanget utvecklas i kapitel 9). I analysarbetet använde jag 
mig av kontrastering som ett sätt att analysera redogörelser (jfr Ehn & Löfgren, 1982, sid. 
111). Kontrasteringen innebar framförallt att jag ställde individers och grupperingars olika 
synsätt mot varandra i de utvalda frågorna. Även samtal mellan personer och grupper på oli-
ka nivåer kontrasterades mot varandra utifrån forskningsintresset att söka förståelse för hur 
samsyn och samhandling åstadkoms. Baserat på analysen av hur samsyn och icke-samsyn 
växer fram i respektive fråga (se kap. 9), och hur framväxten av samsyn skiljer sig från icke-
samsyn (se kap. 10), kontrasterades frågorna också mot varandra i syfte att möjliggöra en ur-
skiljning av olika processdrag. Utkristalliseringen av processtyper syftar till att besvara frågan 
om hur gemensam mening och koordinerad handling relaterar till varandra (se kap. 11).  
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DEL II 
 

– BERÄTTELSER OM EN FÖRETAGSNÄRA 

VERKSAMHET 
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KAPITEL 4: INTRODUKTION TILL BERÄTTELSERNA OCH 

BAKGRUNDER TILL FÖRETAGSNÄRA 
 
 
Berättelserna om FöretagsNära är indelade i fem kapitel. Kapitlen är kronologiskt strukture-
rade och skildrar sammantaget initierandet och genomförandet av FöretagsNära. Genom 
nedslag i utvalda händelser och möten utvecklar sig berättelserna om FöretagsNära. Intresset 
riktas mot interaktionen individerna emellan och mot hur individer med olika roller och posi-
tioner framställer FöretagsNära och verksamhetens syfte. I föreliggande kapitel beskrivs bak-
grunder till satsningen på FöretagsNära, vilket framförallt fokuserar på situationen i Norrkö-
ping och initieringen av verksamheten. I kapitel 5 introduceras projektorganisationen, liksom 
förberedelser och ansvarigas bilder av FöretagsNära inför starten av projektet. Kapitel 6 
skildrar det inledande arbetet i projektet och i fas då de nyrekryterade möts och påbörjar ge-
nomförandet. I kapitel 7 är den första intensiva fasen i projektet över och mycket av arbetet i 
FöretagsNära handlar om att diskutera och möjliggöra en framtid för arbetssättet. I kapitel 8 
summeras resultaten av satsningen genom att inblandades reflektioner kring FöretagsNära 
och det som varit lyfts fram. I en avslutande epilog kommenteras vad som blir av arbetssättet 
efter projektets slut. Innan berättelserna inleds behöver vi stifta bekantskap med de inblan-
dade personerna, vars interaktion är föremålet för intresse i föreliggande studie. 
 

DE MEDVERKANDE 
I initierandet och genomförandet av FöretagsNära medverkar en lång rad personer och såle-
des också i föreliggande berättelser. Rollistan som följer syftar till att klargöra personernas 
organisationstillhörighet och position samt deras koppling till FöretagsNära. Listan är tänkt 
som ett register att gå tillbaka till vid behov och inte som en presentation av de medverkande. 
Personerna har givits namn med begynnelsebokstav för att markera vilken verksamhet de fö-
reträder. N markerar representanter för kommunens näringslivsutvecklande verksamheter, A 
för tillhörighet till Arbetsförmedlingen samt för chefen för kommunens arbetsmarknadskon-
tor och K inleder namnen hos övriga kommunala företrädare. Indelningsgrunden följer den 
idé som sägs ligga till grund för satsningen på tillväxtagendan och FöretagsNära och som 
handlar om att ”arbetsmarknadens parter” skall samarbeta med ”näringslivssidans parter” i 
syfte att åstadkomma en kraftsamling. Utöver dessa medverkar även andra personer, om än 
mer tillfälligt, i berättelserna. För en kompletterande översikt över olika grupperingar och le-
damöter i dessa, se bilaga D. 
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”ARBETSMARKNADSSIDAN”   
Arbetsförmedlingen (representanter med kopplingar till FöretagsNära):  
Alf   Arbetsförmedlare, ingår i Arbetsförmedlingens företagsgrupp och i FöretagsNära 
Anna Arbetsförmedlare, ingår i Arbetsförmedlingens företagsgrupp och i FöretagsNära 
Anneli Arbetsförmedlare, ingår i Arbetsförmedlingens företagsgrupp och i FöretagsNära 
Arne Arbetsförmedlare, ingår i Arbetsförmedlingens företagsgrupp och i FöretagsNära. Ledamot i OLGA under 

2004, och i idéutvecklingsgruppen 
Alvar Arbetsförmedlare, ingår i Arbetsförmedlingens företagsgrupp och i FöretagsNära 
Anders Arbetsförmedlare, ingår i Arbetsförmedlingens företagsgrupp och i FöretagsNära 
Anita Arbetsförmedlare, ingår i Arbetsförmedlingens företagsgrupp och i FöretagsNära 
Alfhild Chef på Arbetsförmedlingen i Norrköping. Ledamot i OLGA och idéutvecklingsgruppen 
Agneta Chef på Arbetsförmedlingen i Norrköping från hösten 2005. Ledamot i PUU (f.d. OLGA) 
Arbetsmarknadskontoret (representant med koppling till FöretagsNära): 
Ann-Kristin Chef för arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun. Bereder arbetsmarknadsfrågorna i den politiska 

styrgruppen, ledamot i OLGA och i idéutvecklingsgruppen 
 

”NÄRINGSLIVSSIDAN”   
FöretagsNäras medarbetare: 
Noel Projektledare för FöretagsNära, anställd på näringslivskontoret i Norrköpings kommun, ledamot i OLGA 

och i idéutvecklingsgruppen 
Niklas Näringslivsutvecklare i FöretagsNära 
Nina Näringslivsutvecklare i FöretagsNära, konsult i genomförandet pilotstudien för FöretagsNära 
Nils  Näringslivsutvecklare i FöretagsNära 
Natalie Näringslivsutvecklare i FöretagsNära 
Norton Näringslivsutvecklare i FöretagsNära med inriktning på samverkan mellan skola och näringsliv 
Nelly  Assistent i FöretagsNära, anställd på näringslivskontoret i Norrköpings kommun 
Näringslivskontoret (representanter med kopplingar till FöretagsNära): 
Norbert Näringslivsdirektör i Norrköpings kommun. Bereder näringslivsfrågorna i den politiska styrgruppen, leda-

mot i OLGA och i idéutvecklingsgruppen, ingår i ”interna tankesmedjan” 
Nicole  Näringslivssekreterare på näringslivskontoret i Norrköpings kommun 
Nora Informatör på näringslivskontoret i Norrköpings kommun 
Nadia Näringslivsstrateg på näringslivskontoret i Norrköpings kommun 
Neo  Medarbetare på näringslivskontoret, driver vidare arbetet med etableringsprocessen 
Övriga kommuntjänstemän med näringslivsutvecklande uppdrag (kopplade till FöretagsNära): 
Nikolaus Vd Transportcentrum, ledamot i OLGA och i idéutvecklingsgruppen, ”interna tankesmedjan” 
Noah  Vd ProNova Science Park, ledamot i OLGA och idéutvecklingsgruppen, ”interna tankesmedjan” 
Nathan  Vd Marknadsbolaget Nya Norrköping, ledamot i idéutvecklingsgruppen, ”interna tankesmedjan” 
 

”KOMMUNLEDNINGEN” 
Kommunpolitiker (med kopplingar till tillväxtagendan eller FöretagsNära, i urval):  
Klas  Kommunalråd (s), kommunstyrelsens ordförande. Ordförande i politiska styrgruppen för tillväxtagendan. 
Kjell Förtroendevald kommunpolitiker (m). Vice ordförande i politiska styrgruppen för tillväxtagendan 
Karin Kommunalråd (s), ledamot i politiska styrgruppen för tillväxtagendan och i arbetsmarknadsnämnden. 
Kurt Förtroendevald kommunpolitiker (v), ledamot i politiska styrgruppen. 
Katrin  Kommunalråd (s) och ledamot i kommunstyrelsen. Ej direkt involverad i tillväxtagendan. 
Kommuntjänstemän (med kopplingar till tillväxtagendan eller FöretagsNära):  
Karl  Kommundirektör i Norrköping. Ordförande i idéutvecklingsgruppen, ”interna tankesmedjan” 
Karolina Planeringsstrateg, planeringskontoret Norrköpings kommun 

 56  



 

Det är nu dags att stifta närmare bekantskap med FöretagsNära. Berättelsernas sammanbin-
dande intrig antyddes redan i prologen. I det följande inleds min skildring av initieringen och 
genomförandet av FöretagsNära. Framställningen inleds med en beskrivning av det sam-
manhang och de händelser som bidrar till att FöretagsNära blir till. 
 

NORRKÖPING – EN STAD I OMVANDLING 
Norrköping är en stad i omvandling. Det uttrycket har jag hört många gånger sedan jag under 
år 2004 började intressera mig för staden och dess företrädares arbete med utvecklingsfrågor. 
När jag har samtalat med personer som har upplevt Norrköping som industristad har jag ofta 
fått höra att mycket har hänt sedan tiden då Norrköping var en ”industristad på nedgång”. 
Otaliga är de berättelser om vad som är på gång och om olika projekt. Satsningarna märks 
inte minst i stadens fysiska miljö. Det upprustade industrilandskapet har blivit en symbol för 
stadens förändring och minner samtidigt om att Norrköping länge var en av Sveriges vikti-
gaste industristäder. Norrköping är känt för sina industrier. Louis de Geer, som ibland kallas 
den svenska industrins fader, drog fördel av det vattnen som rann genom Norrköping och 
anlade ett mässingsbruk i staden på 1600-talet. Längs strömmen växte industrier som använ-
de sig av vattenkraften upp, först textilindustrin och väverinäringen och så småningom pap-
persindustrin. Under 1900-talet började dagens Norrköping ta form. 1950- och 60-talen var 
särskilt framgångsrika årtionden. Invånarantalet ökade kraftigt, från omkring 40 000 i början 
av 1900-talet, till 120 000 personer under tidigt 1970-tal. 1970-talet blev ett dramatiskt kapitel 
i Norrköpings historia. Den 1 april 1970 varslades de anställda på yllefabriken Yfa om upp-
sägning. Beskedet om att 900 personer fick lämna sina arbeten sändes ut via radions lunch-
nyheter, en nyhet många trodde var ett aprilskämt5. Som ersättning för textilindustrins ned-
gång påbörjades radiotillverkning i staden och under 1970-talet flyttades SMHI och fyra 
andra statliga verk till Norrköping i syfte att skapa arbetstillfällen åt dem som friställts i sam-
band med textilindustrins nedläggning.  
 
Under 1990-talet var Norrköping fortfarande i mångt och mycket en stad där invånarna i ar-
betsför ålder arbetade inom industrin, så var i alla fall gemene mans bild av orten. Stora ar-
betsgivare var Holmen och multinationella företag som Ericsson och Whirlpool. Som en 
konsekvens av strukturrationaliseringar inom bland annat Ericsson följde uppsägningar av 
personer som arbetat under en större del av sin livstid inom industrin. Flera satsningar 
genomfördes för att skapa nya arbetstillfällen för dem som blivit friställda, däribland den om-

                                              
5 För vidare läsning, se ”Norrköpings dramatiska 70-tal” (Hagberg, Norrköpings tidningar, 2006-11-30). 

 57  



 

talade Norrköpingsmodellen6. I denna omställningsprocess förekom dialoger mellan kom-
munens och företagens företrädare om möjliga lösningar för att underlätta för de friställda 
arbetarna att finna nya arbeten. 
 
Under 2000-talet marknadsförs Norrköping som ett centrum för IT, forskning och logistik, 
bland annat till följd av etableringen av Linköpings universitet i Norrköping. De ledande i 
kommunen talar om Norrköping som en framtidsstad. Norrköping dras dock med en be-
tungande arbetslöshet. Under början av 2000-talet är omkring 2000 fler personer utan arbete 
i Norrköping än i jämförbara städer. I jämförelse med länet i övrigt ligger Norrköping en bra 
bit över genomsnittet sett till antalet arbetslösa. En förklaring är att de strukturrationaliser-
ingar som genomfördes på 1990-talet innebar en omvandling av hela industristrukturen i 
Norrköping. Den friställda arbetskraften har haft svårt att hitta nya anställningar i de verk-
samheter som ersatt tillverkningsindustrin. 
 

ARBETSLÖSHETEN ETT ANGELÄGET PROBLEM 

Av historiska skäl är arbetslöshetsproblematiken en viktig fråga för Norrköpings kommun. 
Frågan ses som ett problem också av andra samhällsaktörer. Länsarbetsnämndens ordföran-
de, tillika Östergötlands läns landshövding, uttalar sig under år 2002 i pressen om arbetslös-
hetssituationen i Norrköping. Uttalandet får stor uppmärksamhet och väcker förtret hos 
bland annat företrädare för Norrköpings kommun. Irritationen riktas främst mot att lands-
hövdingen liknar Norrköpings arbetslöshet vid en ”ryggsäck” som staden tvingas bära och 
för att han liknar Norrköping vid ”det svarta fåret i Östergötland”7.  
 
Under 2003 är ämnet för den allmänpolitiska debatten i Norrköpings kommun ”Norrköpings 
och norrköpingsbornas försörjning”. En av anledningarna beskrivs vara just landshövdingens 
uttalanden. Ämnet kan ses som ett sätt att föra ihop frågor om näringslivs- och arbetsmark-
nadsproblematik på samma agenda, menar planeringskontorets utvecklingsstrateg Karolina. 
Tillsammans med chefen för arbetsmarknadskontoret, Ann-Kristin, får hon i uppdrag att ar-
beta fram ett underlag som beskriver arbetslöshetssituationen.  
 
Samtidigt som den allmänpolitiska debatten förbereds pågår ett annat projekt i en annan del 
av kommunens verksamhet. Under 2001-2002 har företrädare för näringslivskontoret arbetat 
                                              
6 Norrköpingsmodellen var ett samarbete mellan bland andra Ericsson, Norrköpings kommun, Arbetsförmedlingen och 
Trygghetsrådet på att underlätta för dem som sagts upp från Ericsson i Norrköping (se exempelvis Ahlstrand, 2001).  
7 För vidare läsning, se exempelvis ”Det finns utvecklingskraft i Norrköping och Östergötland” (debattartikel i Norrkö-
pings tidningar, 2002-04-29). 
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med att ta fram ett näringslivsprogram för Norrköpings kommun för perioden 2003-2006. 
Vid sidan av arbetet med näringslivsprogrammet deltar Norrköpings kommun i ett EU-
finansierat regionprojekt som går ut på att ta fram lokala strategier för arbetsmarknads- och 
näringslivsutveckling. Arbetet kallas LEGS (”Local Employment and Growth Strategies”) 
och pågår 2002-2004. Genom LEGS kompletteras näringslivsprogrammet med strategier och 
en handlingsplan särskilt för tillväxt och fler arbetstillfällen. Arbetet går ut på att ta reda på 
hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågor för att på så sätt hitta goda idéer 
som Norrköping kan ta efter. Ett av kriterierna för urvalet av aktiviteter är att de skall inne-
bära samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen och med Arbetsförmedlingen. I 
strategidokumentet diskuteras tre inriktningar att arbeta vidare med. En satsning riktas mot 
befintliga företag, en mot nyföretagande och en mot företag som befinner sig i kris. 
 
En av de idéer som LEGS tar fasta på, och använder som utgångspunkt för satsningen som 
inriktas mot befintliga företag, är en verksamhet i Västerås kommun som benämns Före-
tagsNära. FöretagsNära beskrivs som en verksamhet där Västerås kommun i samarbete med 
Arbetsförmedlingen besöker företag. Arbetet går ut på att presentera vilken service, rådgiv-
ning och hjälp kommunen respektive Arbetsförmedlingen kan bidra med för att underlätta 
för företagens utveckling och expansion. I gengäld får kommunens och Arbetsförmedlingens 
representanter kännedom om hur företagarna ser på Västerås och på framtiden ur sitt företa-
garperspektiv. Arbetet har pågått i fyra år och totalt har 3000 besök genomförts. Arbetsför-
medlingen i Västerås direktrelaterar cirka 300 arbetstillfällen per år till FöretagsNära.  
 

TILLVÄXTAGENDAN: EN KRAFTSAMLING FÖR ”2006 FLER I JOBB 2006” 
Under vårvintern 2004 har flera av företrädarna för Norrköpings kommun, både politiker 
och tjänstemän, tröttnat på kritiken mot Norrköping och bestämmer sig för att något måste 
göras. En gemensam satsning på samverkan mellan aktörer som på olika sätt har ett ansvar 
för att vända den negativa arbetsmarknadstrenden ses som en möjlig väg att vända trenden. 
Samverkan mellan kommun och länsarbetsnämnd förefaller vara en lämplig strategi för att 
markera att detta är ett delat ansvar mellan de två parterna, kommunen och staten, och inte 
något som enbart är kommunens dilemma. Som ett led i detta får statistiker inom kommun 
och länsarbetsnämnd i uppdrag att ta fram en nulägesanalys som kan klargöra arbetslöshets-
problemets omfattning och möjliga orsaker. En inbjudan till ett gemensamt möte för att med 
hjälp av statistik diskutera arbetslöshetsproblematiken sänds ut till de berörda parterna.  
 
I februari 2004 arrangeras så mötet som äger rum i ProNova Science Parks lokaler i Norrkö-
ping. Syftet med mötet är att förankra idén om att många aktörer måste arbeta tillsammans 
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för att komma till rätta med arbetslösheten. Ett antal högt uppsatta representanter från flera 
samhällsorganisationer medverkar vid mötet. För kommunen deltar ordförande i arbets-
marknads- och vuxenutbildningsnämnden, ett av kommunalråden, flera oppositionsråd, 
kommundirektören, samt chefer från flera olika kommunkontor, däribland cheferna för när-
ingslivskontoret, utbildningskontoret, socialkontoret, arbetsmarknads- och försörjnings-
stödskontoret, personalkontoret samt planeringskontoret. Länsarbetsnämnden i Östergötland 
representeras av dess ordförande, tillika landshövding, Björn Eriksson. Arbetsförmedlingen i 
Norrköping representeras av sina tre chefer. Därtill deltar rektorn för Linköpings universitet 
och regionförbundet Östsams näringslivssamordnare.  
 
Framtagen statistik över arbetslöshetssituationen presenteras av kommunens utvecklingsstra-
teg Karolina och en statistiker från Länsarbetsnämnden. Statistiken framställer Norrköping 
som en kommunikationsstad med en hög andel småföretag och en låg andel privata arbetsgi-
vare. Statistiken visar också att utvecklingen i kommunen till viss del är problematisk, så till 
vida att obalanstalet ökar mer i Norrköping än i andra jämförbara städer. Kommundirektö-
ren, Karl, meddelar att Norrköpings kommun framöver skall behandla arbetslösheten som en 
tvärgående fråga i hela den kommunala organisationen. De församlade enas om att en kraft-
samling behöver åstadkommas för att komma till rätta med problemet. Idén som lanseras går 
ut på att samverkan mellan olika aktörer kan öka verkningsgraden i försöken att minska anta-
let arbetslösa i kommunen. Olika handlingsalternativ diskuteras. Ett konkret mål behövs för 
arbetet och efter diskussion kommer de närvarande överens om att obalanstalet, det vill säga 
antalet personer som saknar arbete oavsett om de är öppet arbetslösa eller ingår i ett arbets-
marknadsprogram, skall minskas med 1900 personer på två år. Om målet uppnås kommer 
Norrköping vara på samma arbetslöshetsnivå som övriga länet. För att detta skall vara möj-
ligt behöver satsningen konkretiseras. En rad handlingsalternativ presenteras. En av de kon-
kreta idéerna kallas ”Företagskontakt” och presenteras av en av kommunens projektledare 
för LEGS. Företagskontakt är ett arbetssätt som går ut på att representanter för kommun 
och arbetsförmedling tillsammans genomför företagsbesök, inspirerat av ett pågående arbets-
sätt i Västerås som där benämns FöretagsNära.   
 
Ansvaret för att vidareutveckla idéerna och sjösätta satsningen åläggs en grupp som benämns 
idéutvecklingsgruppen och som leds av kommundirektören, som också utses som huvudan-
svarig för arbetet. Gruppen sätts samman av personer från kommunen, Länsarbetsnämnden 
och Arbetsförmedlingen. Från kommunen deltar cheferna för näringslivskontoret, arbets-
marknadskontoret, utbildningskontoret, socialkontoret, försörjningsstödskontoret, samt pla-
neringskontorets utvecklingsstrateg som gruppens sekreterare.  
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Parallellt med operationaliseringen av idéerna förankras förslaget till satsning hos politikerna i 
kommunstyrelsen. Till en början upplever kommundirektören det som svårt att sälja in för-
slaget men efterhand köper de förtroendevalda idéerna. Som ett led i att förankra idén poli-
tiskt bjuder ansvariga tjänstemän in arbetslivsminister Hans Karlsson (s). Inför honom och 
ett samlat pressuppbåd berättar de om satsningen som ett led i att komma till rätta med ar-
betslöshetssituationen. Kommundirektören berättar hur Hans Karlsson först sitter tyst efter 
dragningen. Därefter säger han att satsningen är ”klockren”, det är precis så här vi vill ha po-
litiken. Både idén och arbetssättet får på så sätt ministerns välsignelse redan innan arbetet 
hunnit starta. I och med att arbetslivsministern kommer blir satsningen plötsligt väldigt poli-
tiskt intressant, berättar kommundirektören. På tjänstemannasidan skulle de helst se att det 
skapades en bred förankring kring frågorna men politikerna väljer istället att göra partipolitik 
av satsningen och ”sätta sin egen stämpel på det”, som kommundirektören uttrycker det. Det 
innebär bland annat att de styrande politikerna lanserar en slogan för satsningen, en vision 
om ”2006 fler i jobb 2006”. Visionen tar fasta på storleken på obalanstalet och årtalet för 
nästa val till kommunfullmäktige nästan överensstämmer. I kommunens budget för år 2005 
fastslår kommunstyrelsens ordförande att kommunen nu satsar på att få ner arbetslösheten. 
FöretagsNära beskrivs som en del i satsningen på att nå 2006 nya jobb till år 2006 och i bud-
geten tillskjuts åtta miljoner kronor för satsningen, som senare kallas tillväxtagendan.   
 

IDÉUTVECKLING OCH KONKRETISERING 

Idéutvecklingsgruppens diskussioner klargör att det finns en rad frågor som behöver hanteras 
innan verksamheten kan startas. Det som saknas är framförallt en konkret handlingsplan. Än 
så länge finns bara visioner och resurser för satsningen, påpekar gruppens ordförande, kom-
mundirektör Karl, vid gruppens första möte. Han ser det som viktigt att de får med Länsar-
betsnämnden och Arbetsförmedlingen i den fortsatta idéutvecklingen. Vid idéutvecklings-
gruppens första möte är enbart kommunen representerad. Innan verksamheten kan påbörjas 
behöver ansvariga för uppbyggnaden rekryteras, ett innehåll och ett erbjudande till företagen 
måste skapas, kontaktpersoner rekryteras och utbildas, uppbackningen i den kommunala or-
ganisationen skall organiseras. Därtill måste de företag som skall utgöra målgrupp för arbetet 
definieras och arbetssättet testas på några av dem. Satsningen handlar om att rikta uppmärk-
samheten mot befintliga företag, påminner näringslivsdirektören. Företagen har olika posi-
tioner gällande tillväxt och när det kommer till att öka antalet anställda, kommenterar Karl. 
Verksamheten är framförallt tänkt att rikta sig till företag som både kan och vill växa. I andra 
hand till dem som antingen kan och inte vill eller som vill men inte kan. Företag som varken 
vill eller kan växa lämnas därhän tills vidare.  
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Ledamöterna i idéutvecklingsgruppen diskuterar vad som kommer att krävas för att verk-
samheten skall lyckas. Huvudsakligen handlar det om att kontaktpersonerna måste kunna 
skapa goda kontakter med företagen och att de behöver ha bra kopplingar till den egna orga-
nisationen. Därtill krävs att organisationen klarar av att leverera de önskade produkterna till 
företagen. Lyhördhet och en förmåga att utveckla erbjudandet till företagen lyfts också fram 
som viktigt. Detta skall åstadkommas genom att till företagaren ställa frågan ”vad är det som 
hindrar dig att anställa någon?” Idéerna framförs huvudsakligen av Nathan, som under en 
längre tid tillsammans med Karl, Norbert, Nikolaus och Noah, har avhandlat dessa frågor i 
den grupp som benämns ”den interna tankesmedjan”.  
 
När idéutvecklingsgruppen samlas för nästa möte är även länsarbetsdirektören och de tre 
cheferna för Arbetsförmedlingen i Norrköping närvarande. Grundtanken från kommunens 
sida är att kommunen kan göra mer för att få ut arbetskraftsreserven i jobb, poängterar 
kommundirektören. De inledande idéerna, som utvecklats av några kommunala tjänstemän, 
kräver nu en gemensam idéutveckling i samarbete mellan kommun, länsarbetsnämnd och ar-
betsförmedling, är hans budskap. Än en gång intygar han att kommunen nu är beredd att sat-
sa på ett nytt arbetssätt. Näringslivsdirektören beskriver det förändrade arbetssättet med hjälp 
av två bilder, framtagna för att illustrera verksamheten för arbetslivsminister Hans Karlsson 
vid dennes besök i Norrköping våren 2004. Den ena bilden, figur 3, visar hur arbetet tidigare 
gått till och den andra bilden, figur 4, visar hur ett nytt arbetssätt skulle kunna se ut och vad 
som skulle krävas av ett sådant arbetssätt.  
 

 
Figur 3: Det gamla arbetssättet 

Källa: Fritt efter ”Kort om arbetsmodellen ’2006 fler i jobb 2006’ i Norrköping” 
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Enligt den gamla arbetsmodellen ägnar sig några aktörer och en viss del av offentliga medel 
åt ”arbetskraftsreserven” medan andra enkom arbetar med näringslivet. I Norrköping är det 
främst Arbetsförmedlingen, kommunens socialkontor, arbetsmarknadskontoret, försörj-
ningsstödskontoret och utbildningskontoret som har arbetat med arbetskraftsreserven. 
Kommunens näringslivskontor har tillsammans med bland andra ProNova Science Park, 
Transportcentrum och Marknadsbolaget Nya Norrköping fokuserat främst på näringslivet. 
Några fungerande samverkansformer mellan de olika aktörerna har inte funnits. Att åstad-
komma en högre verkningsgrad, i bemärkelsen fler människor i jobb i Norrköping, är för-
hoppningen med det nya arbetssätt som illustreras i figur 4.  
 

 
Figur 4: Det nya arbetssättet ”2006 fler i jobb 2006” 

Arbetskraftsreserv

Källa: Fritt efter ”Kort om arbetsmodellen ’2006 fler i jobb 2006’ i Norrköping” 
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betsmarknaden, liksom på befintliga företag. Den stora förändringen ligger i att inte arbeta 
endera med bara arbetskraften eller bara näringslivet utan att hitta ett arbetssätt som samti-
digt inkluderar båda delar. Arbetssättet är tänkt att innebära att arbetsförmedlare i par med en 
kontaktperson från kommunen tillsammans skall besöka företag och till detta möte ha med 
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tet med företaget skall sedan hanteras av aktuella aktörer. Av den kommunala organisationen 
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exempelvis Arbetsförmedlingen. Finessen med arbetsmodellen är att den kombinerar ett er-
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ner som tillsammans kan ge företaget lämpligt stöd utifrån dess individuella behov. Bland de 
erbjudanden som nämns märks hjälp med att ”anställa en person till”, att skapa nätverk, att 
hitta nya lokaler, att hitta riskkapital, hjälp med generationsskiften, EU-finansiering, kompe-
tensutveckling, ungdomssatsningar, samt examensarbeten och praktikplatser från universite-
tet.  
 
Arbetsförmedlingen bedriver redan en uppsökande verksamhet gentemot företag, informerar 
representanterna för Arbetsförmedlingen de övriga i idéutvecklingsgruppen om. Arbetet med 
företagsbesök är organiserat i tre kontor som är indelade i olika branscher. Sammantaget gör 
de cirka 1400 företagsbesök per år. Sju av Arbetsförmedlingens tjänstemän ingår i den så kal-
lade företagsgruppen som genomför företagsbesök. Arbetsförmedlingens chefer ställer sig 
positiva till det nya arbetssättet och säger att det känns väldigt spännande. Länsarbetsdirektö-
ren håller med och säger att satsningen innebär att antalet företag som Arbetsförmedlingen 
har kontakt med kommer att kunna öka. I och med att kommunen nu kommer att vara med 
kan besöken också tillföras fler dimensioner.  
 
Kommundirektören påtalar vikten av att alla inblandade känner sig ansvariga att vara med i 
idéutvecklingsarbetet till dess att det kan konstateras att arbetssättet bär. Nästa steg blir att 
utse ansvariga personer som kan arbeta vidare med utvecklingen av arbetssättet.  
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KAPITEL 5: INLEDANDE ORGANISERING OCH FÖRARBETE 
 
 
En av kommunens första konkreta aktiviteter inom ramen för satsningen är rekryteringen av 
en projektledare för den nya verksamheten. Eftersom det handlar om att rekrytera en pro-
jektledare till en kommunalt ägd, styrd och finansierad verksamhet så faller det sig naturligt 
att se om det finns någon i den egna organisationen som är tillgänglig, menar kommundirek-
tören. Under våren 2004 kontaktar chefen för utbildningskontoret en person som han är be-
kant med sedan ett tidigare kommunalt uppdrag; Noel. Noel bjuds in till ett möte på kom-
munen där kommundirektören, näringslivsdirektören och chefen för utbildningskontoret 
närvarar. Tillsammans presenterar de idén om det nya arbetssättet Företagskontakt och Noel 
tillfrågas om han är intresserad av att jobba med att utveckla verksamheten. Noel får upp-
fattningen av att han skall få fria händer att utveckla arbetssättet som han vill, bara resultatet 
blir bra. Finansieringen förefaller vara på plats och han utlovas det stöd han behöver från 
ledningen. Efter en tids betänketid tackar Noel ja. Motiveringen är att han vill göra någonting 
nytt samtidigt som han får nytta av sina kunskaper om både kommun och företag. Att han 
har erfarenhet från både företagande och kommun ser Noel som det huvudsakliga skälet till 
att just han blir tillfrågad om jobbet som projektledare. 
 
I augusti 2004 påbörjar Noel sitt arbete som projektledare för Företagskontakt. Han har sitt 
kontor i Näringslivets hus bland medarbetarna på näringslivskontoret. Näringslivets hus är 
den plats som kommunen önskar skall fungera som en knutpunkt för tillväxt- och närings-
livsfrågor i Norrköping. Lokalerna är centralt belägna mitt i staden. Utanför rullar spårvag-
narna förbi och det är nära till Rådhuset som ligger längre ner på Drottninggatan. Under hös-
ten 2004 arbetar Noel med en verksamhetsbeskrivning som har till syfte att fungera som 
informationsmaterial. En kravprofil för dem som skall rekryteras att genomföra företagsbe-
söken för kommunens räkning arbetas också fram. I verksamhetsbeskrivningen skrivs arbets-
sättet fram som FöretagsNära och det är den benämning som används fortsättningsvis.  
 
Var den FöretagsNära skall härbärgeras organisatoriskt har inget självklart svar och projektet 
flyttas runt i organisationen under hösten 2004. Noel upplever turerna kring organiseringen 
som mycket svängiga. Från början placeras verksamheten på näringslivskontoret med hänsyn 
till de tydliga kopplingarna till övrig näringslivsverksamhet. Därefter uppstår en politisk dis-
kussion som utmynnar i att finansieringen skall tas där det finns pengar att ta av, vilket är ar-
betsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Det beslutas att projektet därför skall placeras 
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där pengarna hämtas, på arbetsmarknadskontoret. Därefter ändrar sig kommunstyrelsens 
ordförande och vill ha kontroll över tillväxtagendan direkt från kommunstyrelsen. Detta 
medför att Noel under hösten 2004 är anställd på näringslivskontoret men utlånad till ar-
betsmarknadskontoret, som skall fakturera näringslivskontoret vilka inte har pengarna, peng-
arna finns istället hos arbetsmarknadsnämnden. I praktiken blir Noel kvar på näringslivskon-
toret och sedan faktureras arbetsmarknadsnämnden. Chefen för arbetsmarknadskontoret, 
Ann-Kristin, menar att skälet till att verksamheten först är tänkt att placeras under arbets-
marknads- och vuxenutbildningsnämnden är att de vill ha ”en arbetsmarknadspolitisk touch” 
på projektet. När projektet blir politiskt intressant vill de ansvariga ha det organiserat högre 
upp i organisationen för att på så sätt kunna ha bättre kontroll över det. Det som här be-
skrivs i korta ordalag är en utdragen process som inkluderar en mängd personer, en budget-
förhandling samt flera olika grupperingar som formeras och formas om. Samtidigt behöver 
projektorganisationen klargöras redan nu, för att bistå de fortsatta berättelserna. 
 

PROJEKTORGANISATION 
FöretagsNära organiseras som en temporär satsning finansierad av tillfälliga medel. En sepa-
rat organisation, som ändå styrs inom ramen för kommunens befintliga organisation, byggs 
upp för verksamheten. Organisationen är inte enkel att förstå, ens för de inblandade. Vilka 
som styr över vilka och vem som har ansvar för vad är en av de mest framträdande frågorna i 
projektets genomförande. Exakt vad som är tillväxtagendan respektive FöretagsNära är en 
central fråga i genomförandet av satsningen. I figur 5 illustreras därför en förenklad version 
av projektorganisationen för FöretagsNära inom ramen för tillväxtagendan.  

Politisk styrgrupp 
för tillväxtagendan Idéutvecklingsgrupp 

för tillväxtagendan 

OLGA: Operativ lednings-
grupp för FöretagsNära 

Ledningsgrupper för 
andra projekt 

Andra projekt inom 
tillväxtagendan 
(Drivbänken etc.) 

FöretagsNära: 
Projektledaren, näringslivsut-
vecklare, Arbetsförmedlingens 
företagsgrupp 

 
Figur 5: Tillväxtagendans organisation vid tiden för projektstarten  
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I de olika grupperingarna ingår personer som har sin formella anställning och position i 
kommunen respektive Arbetsförmedlingens ordinarie organisation. Dessa kopplingar visas 
inte i illustrationen, utan klargörs nedan i beskrivningen av respektive grupp. För en omfat-
tande beskrivning av kommunens organisation med fokus på näringslivs- och arbetsmark-
nadsfrågor liksom för Arbetsförmedlingens organisation inom ramen för Arbetsmarknads-
verket, se bilaga C.   
 

POLITISK STYRGRUPP FÖR TILLVÄXTAGENDAN 
Bildandet av en politisk styrgrupp för tillväxtagendan, som växlande benämns ”2006 fler i 
jobb 2006, går via en rad politiska turer. Först presenteras den som en politisk referensgrupp 
bestående av kommunstyrelsens strategiska utskott, presidiet i arbetsmarknads- och vuxenut-
bildningsnämnden samt arbetsmarknadsnämndens ordförande. Gruppens roll beskrivs då 
som ett bollplank och en katalysator i arbetet med den strategiska tillväxtagendan. Formella 
beslut är tänkta att fattas i kommunens ordinarie organisation, det vill säga i kommunstyrel-
sen och berörda nämnder. Gruppen hinner bara ha ett möte innan den ombildas. I november 
meddelas att en politisk styrgrupp nu kommer att tillsättas. Det nya beskedet är ett resultat av 
bland annat budgetförhandlingar. I budgeten tillskjuter kommunledningen, socialdemokra-
terna tillsammans med vänstern och miljöpartiet, åtta miljoner kronor särskilt till satsningen 
på att bekämpa arbetslösheten. Ambitionen är att skapa tvåtusen fler jobb i Norrköping fram 
till år 2006. Satsningen beskrivs i ett pressmeddelande som offensiv. Genom att tillväxtagen-
dan finansieras av kommunstyrelsen är det också kommunstyrelsen som fattar strategiska be-
slut om de satsningar som finansieras inom ramen för tillväxtagendan.  
 
Den nya politiska styrgruppen är parlamentariskt sammansatt och består av fem ledamöter 
och tre ersättare (för en förteckning över gruppens medlemmar, se bilaga D). Gruppens upp-
drag är att bevaka och följa upp de medel som avsätts speciellt för ”2006 fler i jobb 2006” 
och som avser utveckling och drift av de projekt som ryms inom ramen för tillväxtagendan. 
Kommunstyrelsens ordförande, Klas (s), fungerar som ordförande i den politiska styrgrup-
pen och är den som ensam har mandat att fatta beslut rörande tillväxtagendan å kommunsty-
relsens vägnar. Överenskommelsen är att han först skall höra styrgruppens åsikt i frågan och 
därefter fatta beslut. Det innebär att gruppen i praktiken fungerar som en referensgrupp sna-
rare än en styrgrupp. I de fall ordföranden inte kan närvara träder kommunstyrelsens vice 
ordförande, Kjell (m), tillika vice ordförande i politiska styrgruppen, in i dennes ställe. Övriga 
ledamöter i styrgruppen representerar socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern. Ersät-
tarna representerar miljöpartiet, socialdemokraterna och kristdemokraterna. Tre förtroende-
valda i politiska styrgruppen är ledamöter också i arbetsmarknadsnämnden.  
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Gruppen har sitt första möte i januari 2005. Ärenden inom näringslivsområdet bereds av när-
ingslivsdirektören och arbetsmarknadsfrågor av chefen för arbetsmarknadskontoret. Före-
tagsNäras projektledare ansvarar för att kallelser skickas ut och att minnesanteckningar för-
fattas och fungerar därmed som gruppens sekreterare. De förtroendevaldas inblandning i 
FöretagsNära sträcker sig, enligt ordföranden, till att sätta upp målen och att lägga en budget. 
Frågor på detaljnivå, så som vem som är projektledare eller vilka som anställs, är de inte in-
volverade i. Gruppen träffas var sjätte vecka för att få en återkoppling i hur arbetet går och 
vad som sker. 
 

IDÉUTVECKLINGSGRUPP FÖR TILLVÄXTAGENDAN 
Idéutvecklingsgruppen tillsätts för att vidareutveckla de idéer som lanserades vid stormötet i 
februari 2004. Med dem har vi redan stiftat bekantskap. Idéutvecklingsgruppen har till upp-
gift att diskutera frågor som är av gemensamt intresse för hela tillväxtagendans vidkommande 
och alltså inte enbart FöretagsNära. Idéutvecklingsgruppen leds av kommundirektör Karl 
och dess sammansättning är bred. Ledamöterna representerar de verksamheter som utifrån 
den övergripande idén om samverkan för högre verkningsgrad bedöms vara viktiga lokala ak-
törer på arbetsmarknads- eller näringslivssidan. Representanter för arbetsmarknadssidan ut-
görs av ledamöter från kommunens arbetsmarknadskontor, utbildningskontor, socialkontor 
och försörjningsstödskontor samt Arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden i Östergöt-
land. Näringslivssidan representeras av företrädare för de kommunala bolagen ProNova Sci-
ence Park, Transportcentrum och Marknadsbolaget Nya Norrköping samt Nyföretagarcent-
rum och kommunens näringslivskontor. Linköpings universitet, som bedöms vara en part 
både med kontakter med delar av arbetsmarknaden och med näringslivet, har också en repre-
sentant med i gruppen. 
 
Första gången gruppen sammanträder är i mars 2004. Gruppen träffas med jämna mellanrum 
för att diskutera gemensamma frågor fram till den 7 mars 2005, då gruppen har sitt sista 
möte. Det fattas inget formellt beslut om att lägga ner gruppen. Snarare verkar det som om 
gruppens uppgift blir för otydlig för att ledamöterna skulle känna sig engagerade. De olika 
styrgruppernas roller är föremål för många diskussioner i den operativa styrgruppen. 
 

OPERATIV LEDNINGSGRUPP FÖR FÖRETAGSNÄRA (OLGA) 
Som operativ ledningsgrupp enbart för FöretagsNära tillsätts en grupp chefer från olika verk-
samheter som bedöms ha betydelse för FöretagsNära. Gruppen förkortas och kallas OLGA. 
OLGA består av näringslivsdirektören, Norbert, chefen för arbetsmarknadskontoret, Ann-
Kristin, en av cheferna för Arbetsförmedlingen, Alfhild, samt de verkställande direktörerna 
för de kommunala bolagen Transportcentrum och ProNova Science Parks respektive vd, Ni-
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kolaus och Noah. (Se bilaga D för en fullständig förteckning av gruppens ledamöter) I prak-
tiken vilar ett gemensamt ansvar för FöretagsNära på projektledaren Noel, Norbert och Ann-
Kristin, vilka Noel benämner ”lill-OLGA”. OLGA fattar beslut i frågor som rör verksamhe-
tens operationella förutsättningar. Noel har drifts- och arbetsledaransvar för de kommunan-
ställda projektmedlemmarna i FöretagsNära.  
 

PROJEKTGRUPP FÖRETAGSNÄRA 
FöretagsNära består av representanter för kommun respektive arbetsförmedling. Gruppen 
leds och företräds av Noel, anställd av kommunens näringslivskontor. Till sin hjälp har han 
projektassistenten Nelly. Rollen som projektledare för FöretagsNära innebär att Noel före-
träder FöretagsNära i OLGA, i idéutvecklingsgruppen och i den politiska styrgruppen. I 
OLGA och i den politiska styrgruppen fungerar Noel som sekreterare, skickar ut agendan 
och skriver minnesanteckningar. Projektledaren är således den i projektgruppen som har di-
rekt insyn i styrgrupperna och tillträde till deras möten. Under hösten 2004 rekryteras fyra 
näringslivsutvecklare till uppdraget att genomföra företagsbesöken för kommunens räkning, 
Nina, Nils, Niklas och Natalie. Därtill ingår Norton, en näringslivsutvecklare med särskilt fo-
kus på relationerna mellan skola och näringsliv, i gruppen. Arbetsförmedlingen representeras 
i FöretagsNära av samtliga sju medlemmar i Arbetsförmedlingens företagsgrupp, Arne, Al-
var, Anita, Anna, Anneli, Alf och Anders. För kommundelen av FöretagsNäras verksamhet 
tilldelar den politiska styrgruppen medel i två omgångar, en budget om 4200 Tkr för år 2005 
och 4600 Tkr för år 2006. 
 
När Noel beskriver projektorganisationen i slutet av 2004 är det med en något uppgiven upp-
syn. Han beskriver projektet som inklämt i en mängd olika strukturer, temporära så väl som 
permanenta. Noel beskriver sin situation som projektledare för FöretagsNära som svår, han 
känner sig ensam och utan mandat att handla. Den styrgrupp som skulle finnas som stöd för 
uppbyggnaden av FöretagsNära, OLGA, har inga formella mandat utan fungerar mer som en 
referensgrupp. Noel anser att det är märkligt att man kallar funktioner vid namn som de inte 
uppfyller, som exempelvis idéutvecklingsgruppen och OLGA. Idéutvecklingsgruppen ut-
vecklar inga idéer och operativa ledningsgruppen är ingen riktig ledningsgrupp. Noel menar 
att det saknas en eldsjäl som driver arbetet. 
 

ARBETSSÄTTET TESTAS I EN PILOTSTUDIE 
Parallellt med rekryteringsarbetet och organiserandet av projektstrukturen genomförs en pi-
lotstudie som innebär att ett antal företag i olika branscher väljs ut och besöks i syfte att tes-
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ta idéer och utveckla arbetssätt. Noel leder arbetet och med hjälp av två konsulter8 som anli-
tas för att göra besöken tillsammans med Arbetsförmedlingens företagsgrupp. Första gången 
gruppen som skall genomföra pilotstudien träffas är den 18 oktober. Mötet äger rum på 
Näringslivets hus och Noel inleder med att säga att ”idag är första dagen på resten av vårt 
liv”. Mötesdeltagarna presenterar sig för varandra och berättar om sin bakgrund och hur de 
ser på det nya arbetssättet. Diskussionen kretsar kring hur arbetet med företagsbesöken skall 
läggas upp samt vilka företag som bör besökas. Det anses viktigt att arbetsförmedlarna och 
konsulterna talar samma språk och har samma syfte. 
 
Utöver gemensamma möten arbetar Noel och konsulterna på egen hand med att lägga upp 
arbetet i pilotprojektet. De tar tillsammans fram ett underlag för pilotstudien, där målgrupp 
och struktur specificeras, samt en beskrivning av FöretagsNära. Syftet med beskrivningen är 
att den skall finnas med när de besöker företag. I underlaget beskrivs FöretagsNära med fo-
kus på att främja relationer med Norrköpings befintliga näringslivs. Företagsbesöken syftar 
till att få till en bra dialog och samverkan med företag som verkar inom kommunen. Ambi-
tionen är att stödja företagen och därmed underlätta tillväxt, vilket i förlängningen kan med-
verka till att fler jobb kan skapas i Norrköping.  
 
Tjugo företagsbesök genomförs inom ramen för pilotstudien under november 2004. I slutet 
av november träffas projektgruppen för att redovisa sina erfarenheter för varandra och dis-
kutera hur det gått. Noel pekar på vikten av att alla sammanställer sina olika erfarenheter. Be-
söken hos företagen har bland annat resulterat i en hel del kritik mot kommunens verksam-
het. Nina framhåller att kommunens olika delar inte förefaller vara synkroniserade med 
varandra. Konsulterna föreslår en ”hemläxa” för kommunen som handlar om att få kom-
munmedarbetarna att tänka annorlunda. Idag ser kommuntjänstemännen stödjandet av före-
tag endast som en arbetsuppgift bland många andra, kommenterar Nina. Arbetsförmedlarna 
berättar att när de tidigare har hört företagare berätta om brister på kommunen har de inte 
haft någon kontakt på kommunen. Nina menar att kommunen måste få bilden av sig själv 
som ett serviceorgan. Att ändra sina mentala föreställningar är ett måste för förändring, ny-
tänkande och innovativitet, anser hon. Arbetsförmedlarna uttrycker att de är ”jättetända” på 
samarbetet, alla sju. För dem är det inte så stor skillnad mot hur de arbetade med företagsbe-
sök tidigare, men de vill trots det gärna fortsätta vara med och utveckla verksamheten. Arne 
kommenterar att det är ett långsiktigt mål att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden och 
säger att det är viktigt att få arbetsförmedlarna att förstå att ju bättre och mer intima kontak-
ter Arbetsförmedlingen har med företag, desto bättre blir det för de långtidsarbetslösa.  

                                              
8 Den ena av konsulterna, Nina, skall senare rekryteras till FöretagsNära som näringslivsutvecklare. 
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Pilotstudien resulterar i en rapport som presenteras för OLGA och politiska styrgruppen un-
der vintern. I rapporten trycker konsulterna och projektledaren på betydelsen att välja ”rätt 
kompetens” när företrädare för kommunen rekryteras. Önskemålet har framförts också av 
företagare som de besökt. Ett annat budskap pekar på vikten av att de ärenden som besöken 
resulterar i tas om hand i den kommunala organisationen respektive Arbetsförmedlingen så 
att de förväntningar som ställts på FöretagsNära i och med besöket kan infrias. Rapporten 
framför också den ”hemläxa” som Nina uttrycker i termer av att kommunen måste ändra at-
tityder, bli snabbare, tydligare och åstadkomma en samsyn mellan olika kontor och nämnder. 
Bilden av företagarnas önskemål, så som de framstår i rapporten, är att många önskar ha 
hjälp av FöretagsNära med någon form av lobbying gentemot kommunen, då kommunen i 
många avseenden upplevs som långsam och svår att ha att göra med. Tonen i företagarnas 
kritik gentemot kommunen är i flera av fallen ganska hård. Företagarna uppges ha mer posi-
tiva erfarenheter av Arbetsförmedlingen än av kommunen. I en bilaga till rapporten bidrar 
konsulterna med ”personliga reflektioner” av det genomförda arbetet. Ett centralt budskap i 
dessa reflektioner är att tillväxtarbetet försvårats av att flera olika enheter och personer inom 
kommunen arbetar med näringslivsutveckling och utifrån olika perspektiv. Dessa krafter be-
höver enas under en agenda, menar konsulterna, så att de inte verkar åt motsatta håll.  
 
Noel ser pilotstudien som betydelsefull för den fortsatta utvecklingen av projektet då arbetet 
med den bidragit till att bygga upp argumentationen om hur resten av verksamheten måste 
formas. Genom pilotstudien har de tagit fram beslutsunderlag som gör att de nu är väl förbe-
redda inför starten av arbetet. Utan pilotprojektet hade de haft sämre förutsättningar för att 
kunna argumentera för hur organisationen skall se ut, resonerar Noel. Företagarnas önskemål 
och förslag kan härigenom användas som beslutsunderlag. Enligt Noel har pilotprojektet 
också gett erfarenheter i fråga om Arbetsförmedlingens roll i förhållande till kommunens re-
presentanter i FöretagsNära. Noel framhåller att det är givande att arbeta ihop med arbets-
förmedlarna eftersom de är väldigt positiva. 
 

INTERN FÖRANKRING 
De ansvariga för tillväxtagendan och FöretagsNära engagerar sig på olika sätt i att förankra 
och marknadsföra den nya satsningen. För intern kommunikation används formella möten, 
externt kommuniceras nyheter via lokala nyhetsmedia.  
 
I ProNova Science Parks lokaler, vackert belägna vid kanten av Motala ström där Moa Mar-
tinsson står staty, arrangerar Norrköpings kommun en informationsträff om tillväxtagendan 
den 16 december 2004. Träffen kallas ”Stavsjödagen” eftersom de tidigare har arrangerat lik-
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nande möten i Stavsjö. Syftet med träffen är att informera berörda chefer och förtroendeval-
da om vad som hänt hittills och vad som kommer att hända i framtiden, med målet att skapa 
en gemensam bild av tillväxtagendan. Inbjudan har gått ut till politiska styrgruppen, presidi-
erna i kommunstyrelsens utskott för strategiska frågor, arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsnämnden, Länsarbetsnämnden, samt till idéutvecklingsgruppen. Det är således ett stort 
antal personer som är församlade för att lyssna till de föredragande.   
 
Inför träffen har Noel förberett ett omfattande informationsmaterial om tillväxtagendan och 
FöretagsNära i form av Power Point-bilder. Flera av bilderna är desamma som togs fram in-
för arbetslivsministerns besök, så som illustrationen av idén om ”samarbete för högre verk-
ningsgrad” (se figur 4, sid. 63).  
 
Mötet inleds med att kommunstyrelsens ordförande, Klas, presenterar konceptet ”2006 nya 
jobb 2006” och bakgrunden till satsningen. Även kommundirektören, Karl, sätter idén om 
samverkan för högre verkningsgrad i centrum för sin presentation av tillväxtagendan. Med 
hjälp av Noels bilder klargörs idén. Tanken är att befintlig verksamhet inom de berörda or-
ganisationerna skall förstärkas med nya projekt, det nya och det gamla skall understödja var-
andra. Styrningen av projekten skall hanteras inom ramen för befintlig verksamhet, är kom-
mundirektörens budskap. I detta första steg är ett par idéer utvecklade. Två av dem beskrivs 
som projekt redo att genomföras. Dessa är FöretagsNära och ”Drivbänken”. 
 
Noel beskriver FöretagsNära. PowerPoint-bilden som inleder presentationen bär både Ar-
betsförmedlingens och kommunens logotyper och har titeln ”FöretagsNära – Arbetsförmed-
lingen och Norrköpings kommun i samverkan”. Noel berättar att verksamheten innebär att 
näringslivsutvecklare från kommunen och Arbetsförmedlingens företagsgrupp besöker före-
tag i kommunen. Målet är att bygga upp kunskap och arbetssätt för långsiktiga och förtroen-
defulla relationer med företagen, vilket i sin tur ska skapa bättre förutsättningar för tillväxt 
genom att företagens behov av stöd kartläggs och tillgodoses. I förlängningen leder detta till 
att fler företag växer och blir långsiktigt mer konkurrenskraftiga, är Noels budskap. Det gör, i 
sin tur, att fler människor får jobb och fler jobb skapas – gärna 2006 fler i jobb år 2006.  
 
Målet är tillväxt och medlet är dialog, säger Noel. Dialogen ska handla om företagens verk-
samheter, planer, förutsättningar, tillväxtmöjligheter, hinder och behov av stöd. Dialogen 
bygger på lyhördhet genom att ha ”stora öron”, enkelhet och kompetens. Han presenterar 
den ”produktportfölj” som FöretagsNära ska ha med sig när de genomför företagsbesök. 
”Produkterna” levereras av kommunens förvaltningar och av Arbetsförmedlingen, liksom av 
andra ”leverantörer”, så som Linköpings universitet, ALMI, Trygghetsrådet, Östsvenska 
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Handelskammaren och Exportrådet. Dessutom ska de som besöker företagen ha med sig en 
portfölj med kontakter och resurser som konsulter och nätverk. Rekrytering av näringslivsut-
vecklare pågår, berättar Noel, och nämner den pilotstudie som genomförts under hösten. 
Nina berättar om resultatet av pilotstudien och pekar särskilt på kommunens ”hemläxa”. 
Hon påpekar att det inte bara handlar om näringslivskontoret, som redan brinner för dessa 
frågor, det är lika viktigt att även de andra delarna av kommunen vill hjälpa till, säger hon. 
Kommundirektören frågar om Arbetsförmedlingens representanter vill komplettera något till 
presentationen. De meddelar att Arbetsförmedlingen kan ge stöd i olika former och berättar 
att deras ”verktygslåda” bland annat består av arbetsstöd och utbildning. 
 
Utöver FöretagsNära presenteras därefter ytterligare satsningar som finansieras inom ramen 
för tillväxtagendan. Sett utifrån kan satsningen möjligen se spretig ut, eftersom många aktörer 
är involverade i arbetet, men det är snarare en styrka, framhåller kommundirektören. Nu ska-
pas en plattform för arbetet. Kommunstyrelsens ordförande avslutar mötet med att kom-
mentera att tanken med träffen är att få en gemensam uppstart för hela den politiska styr-
gruppen, så att alla ska ha samma kunskapsnivå.  
 

MEDIA RAPPORTERAR: ”JÄTTEPROJEKT SKALL GE 2000 NYA JOBB” 
Satsningen presenteras i Norrköpings tidningar i januari 2005 i en artikel med rubriken ”Jät-
teprojekt skall ge 2000 nya jobb”. Budskapet är att en stor satsning på arbetslösheten nu lan-
seras, en satsning som på två år ska ge minst 2000 nya jobb. Tillsammans med Arbetsför-
medlingen skall kommunen hälsa på hos alla de 2000 företag som har fem eller fler anställda, 
skriver den största lokaltidningen. Idag har kommunen bara kontinuerlig kontakt med ett 
100-tal företag om året, ofta de allra största. Nu skall fyra näringslivsutvecklare arbeta heltid 
med företagsbesök.  
 
Projektledaren berättar för Norrköpings tidningar att FöretagsNära inte ser sig som konsulter 
utan som mäklare. ”Det är inte vi som ska säga hur företagen ska göra men vi kan förmedla 
kontakt med dem som kan”, citeras Noel. Tanken är att företag som växer skapar fler jobb. 
Det övergripande målet är att sänka den totala arbetslösheten i Norrköping till samma nivå 
som i övriga länet. Kommunen satsar åtta miljoner kronor på projektet som beskrivs som det 
största i sitt slag på åtskilliga år. Om det lyckas kommer det att innebära att Norrköping änt-
ligen blir av med den ovanligt höga arbetslöshet som ända sedan de stora företagsnedlägg-
ningarna tyngt kommunen. Kommunstyrelsens ordförande säger i en kommentar att det allra 
viktigaste i projektet är att arbetsmarknadskontoret och näringslivskontoret arbetar tillsam-
mans. Tidigare har det ena kontoret tagit hand om företagen och det andra om de arbetslösa. 
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Enligt artikeln vilar satsningen, förutom på FöretagsNära, på ytterligare satsningar, bland an-
nat en starta eget-satsning i form av en ”drivbänk” samt på nyetableringar i Norrköping. När-
ingslivsdirektören säger att de inte har några delmål för de olika delarna av arbetet. “Men säg 
att varje företag vi besöker nyanställer en person, då är hela vår läxa gjord”, citeras Norbert. 
 

REKRYTERING AV NÄRINGSLIVSUTVECKLARE 
Rekryteringen av näringslivsutvecklare pågår under en stor del av hösten 2004 och flätas 
samman med verksamhetsutveckling och organisering av FöretagsNära. Kompetensen hos 
dem som skall besöka företagen lyfts fram som en central fråga i diskussionerna om hur Fö-
retagsNära skall utformas för att bli lyckosamt. Noel specificerar i den kravprofil som han 
arbetar fram att det finns ett behov av olika kompetenser. Behovet av en professionell image 
baserad på kunskaper och erfarenheter inom näringslivet betonas särskilt. De söker en per-
sonlighetstyp som kan inge förtroende och som kan åstadkomma legitimitet och acceptans 
direkt i mötet med företagaren. Helst skall de som arbetar med företagsbesöken vara analy-
tiska och samtidigt ha egna erfarenheter av att vara entreprenör. Det måste handla om proffs, 
i bemärkelsen att kunna fånga upp problem och behov, att se möjligheter och lösningar, me-
nar projektledaren. De som rekryteras måste kunna bygga upp ett förtroende hos företagarna 
och få dem att öppna upp sig om hur det går för verksamheten. Tjänsterna som näringslivs-
utvecklare och assistent i FöretagsNära utannonseras internt inom kommunen under okto-
ber. Annonsen innehåller det budskap som arbetats fram i kravprofilen.  
 

 FöretagsNära 2004-10-01 

Flera näringslivsutvecklare 

Vill du ha en spännande utmaning i en ny arbetsmodell? 

Vill du jobba för att fler företag växer och fler människor får jobb?  

Vi behöver sex kvalificerade medarbetare för att bygga en ny modell.  

FöretagsNära är både en ny verksamhet och en egen arbetsform för att få en bra dialog mellan företagare, 
kommun, arbetsförmedling och andra. Idén är att underlätta för tillväxt och flera arbetstillfällen. Vi skapar 
personliga kontakter genom att besöka företagare i Norrköping och diskutera företagens situation och till-
växtmöjligheter. Din uppgift blir att föra en dialog om förutsättningar, hinder och möjligheter. Du fångar 
samtidigt upp och analyserar olika behov av stöd som du sedan förmedlar till de ”leverantörer” som ska 
stå för stödet. Detta innebär också att hålla kontakt med dessa och stämma av att åtaganden fullföljs. Du 
får samarbeta med Arbetsförmedlingen i detta och självklart bidrar du också till att bygga upp kunskap 
som utvecklar arbetsmodellen inom FöretagsNära-verksamheten. 

Detta kan vara något för dig som är en nyfiken entreprenör och sugen på den spännande utmaning som 
det innebär att utveckla nya arbetssätt. För att klara arbetet behöver du ha en kvalificerad kompetens, gär-
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na med en högskoleutbildning. Det är också en fördel om du har erfarenheter från eget företag eller från 
ansvariga funktioner i företag, eller tidigare har arbetat med att ha kontakter med företag i olika samman-
hang. Du behöver ha goda kunskaper om företagarens villkor och förutsättningar så att du kan förstå och 
resonera med företagare på ett bra sätt. 

Som person är du troligen både analytisk och konstruktiv. Du är dessutom strukturerad och handlingska-
pabel och kan hålla många bollar i luften. Serviceanda är viktig och i detta kvalificerade team av ambitiösa 
medverkande måste alla vara både lyhörda och flexibla. Uppdraget är att tillsammans bygga upp en struk-
tur för arbetet. Därför behövs en brokig skara med kompetenser och erfarenheter från olika områden som 
kan komplettera varandra.  

Låter det lockande? Du kan få veta mer vid vår informationsmöte den 13 oktober kl 10.00 på Näringlivets 
hus, Drottninggatan 24, i sammanträdesrum ”Tuppen”. Anmälan gör du senast dagen innan till [adminis-
tratör]. 

Figur 6: ”Flera näringslivsutvecklare” – annons för rekrytering 
Källa: Ur annonsen ”Flera näringslivsutvecklare”, 2004-09-29, näringslivskontoret 

 
I rekryteringen av näringslivsutvecklare deltar förutom Noel framförallt Norbert och Nikola-
us, vd för Transportcentrum. De två informationsmöten som arrangeras lockar ett hundratal 
personer. De som intresserar sig för tjänsterna får förutom annonsen ta del av en hel del in-
formation om FöretagsNära. Muntlig information förmedlas vid möten och kompletteras 
med utförlig skriftlig information som Noel sammanställt, bland annat under pilotstudien.  
 
Titeln näringslivsutvecklare diskuteras i samband med formuleringen av annonsen. Benäm-
ningen resonerar sig Noel fram i diskussioner med Norbert. Alternativa förslag på tituleringar 
som kommit upp är företagsutvecklare, konsulter, näringslivskonsulent och näringslivssekre-
terare. Att de bestämmer sig för just näringslivsutvecklare beror enligt Noel på att de anser 
att den benämningen ligger närmast det som de rekryterade skall ägna sig åt. Antalet närings-
livsutvecklare som skall rekryteras till FöretagsNära är föremål för diskussion i OLGA. Noel 
skrattar när han återger sin bild av diskussionen. Från början var tanken att tio personer skul-
le rekryteras, sedan talades det om sex personer och så plötsligt två personer. Det slutade 
med en kompromiss om fyra personer, berättar Noel.  
 
I slutet av januari är Noel klar med sin skiss över hur gruppens sammansättning skall se ut. 
De fyra utvalda uppfyller kravprofilens kvalifikationer, berättar han. I valet av näringslivsut-
vecklare framstår även erfarenheter av konsultrollen som centralt. Noel relaterar det till deras 
konsultativa förhållningssätt, vilket bedömts som viktigt för företagsbesöken. En ambition i 
rekryteringen har också varit att nå en diversifiering i gruppen så att personerna kompletterar 
varandra sett till kön, ålder och bakgrund. Med ett e-postbrev daterat den 23 februari 2005 
hälsar han de rekryterade välkomna till FöretagsNära.  
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Noel beskriver rekryteringsprocessen som nära sammanflätad med utvecklingen av Före-
tagsNära. Processen tydliggör meningsskiljaktigheter inom OLGA. Noel berättar att det från 
början fanns väldigt skilda uppfattningar i gruppen om vilken kompetens som skulle krävas 
för att genomföra det företagsnära arbetet. Själv hävdade han att det behövs en kompetens 
som innebar erfarenheter från näringslivet och kunskap om att vara företagare för att perso-
nen skulle kunna diskutera problem och förutsättningar med företagarna på deras eget språk 
och förstå vad det innebär. Den bilden delades från början inte av dem som representerar ar-
betsmarknadssidan, menar Noel, och berättar att framförallt Ann-Kristin och Alfhild ansåg 
att det var möjligt att använda sig av arbetslösa personer som företagsbesökare.   
 
Arbetet med att övertyga de ansvariga för projektet om att det inte är den kommunala sfärens 
kompetens som behövs utan näringslivets kompetens beskriver projektledaren som en mö-
dosam och tidskrävande process. Det är framförallt han själv och senare också näringslivsdi-
rektören, som driver frågan. Kravprofilen som Noel arbetade fram ser han som en viktig del i 
att föra fram hur arbetet kunde tänkas gå till ur ett näringslivsutvecklingsperspektiv. Resone-
manget ledde fram till att de fick med sig alla inblandade och att beslut kunde fattas i frågan, 
berättar Noel. Således kunde rekryteringsprocessen gå vidare med de sökande som projektle-
daren ansåg uppfyllde kravprofilens kvalifikationer. Det innebar att samtliga internt sökande 
sållades bort. Berättandet och resonerandet inför och i mötet med de sökande förde inte bara 
rekryteringen framåt utan också hela processen med att organisera FöretagsNära, resonerar 
Noel. Ju mer vi har pratat om det, desto tydligare har det blivit berättar han. Genom att han 
har hört både sig själv och andra berätta om satsningen så har han fått möjlighet att se Före-
tagsNära med nya infallsvinklar. Det har inneburit att hans egen bild av vad FöretagsNära 
kan innebära har förstärkts, säger Noel.  
 
Rekryteringen av näringslivsutvecklare är en tydlig markering från projektledarens och när-
ingslivsdirektörens sida. Från att tidigare ha handlat om att få fler i arbete sätts nu Företags-
Näras fokus på näringslivsfrågor.   
 

NÄRINGSLIVSUTVECKLARNA 

De fyra personer som rekryteras till rollen som näringslivsutvecklare och för att genomföra 
företagsbesök tillsammans med arbetsförmedlarna har alla sin huvudsakliga arbetslivserfa-
renhet från det privata näringslivet. Noel är nöjd med sammansättningen av kompetenser 
och personer. Det är fyra driftiga och erfarna personer som rekryteras.  
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Nina – ”Kommunikationsspecialisten” 
En av de rekryterade är redan välbekant med verksamheten. Nina har genom sitt uppdrag 
som externkonsult i pilotprojektet en nära inblick i FöretagsNära. När hon får förfrågan om 
att jobba vidare med FöretagsNära som näringslivsutvecklare tackar hon ja trots att hon just 
är i färd att starta ett konsultbolag. Skälet är att hon tycker att det är så roligt. Redan under 
sin tid som chef på Ericsson i Norrköping hade Nina kontakt med Norbert. I samband med 
att kommunen var involverad i diskussioner om Ericssons nedläggning började de diskutera 
att göra någonting ihop och sedan dess har de hållit kontakten. Ett annat skäl till att Nina väl-
jer att engagera sig i FöretagsNära är att hon ser en möjlighet att genom FöretagsNära bidra 
till den stad där hennes barn skall växa upp och där hon själv bor och verkar. Det känns be-
tydelsefullt, menar Nina. FöretagsNära är visserligen ett projekt i första hand men i förläng-
ningen kan det nog leda till öppningar in i den kommunala organisationen, tror Nina. Det 
finns stora behov inom kommunen och vi ”från andra sidan” har nog något att bidra med, 
tror Nina. Sin yrkeserfarenhet inom näringslivet har Nina byggt upp genom konsultverksam-
het och ansvariga positioner inom framförallt tjänsteföretag. Det är i synnerhet sin förmåga 
att skapa och upprätthålla relationer som Nina ser som sitt bidrag till FöretagsNära. Hon är 
van vid att föra ut ett budskap och att jobba med förändringar genom påverkan. Hon beskri-
ver sig själv som rätt så verbal och det är lätt att instämma i att Nina är en utåtriktad person. 
Hon är en person som hörs och syns, tar kommando och får saker gjorda. Hennes engage-
mang smittar av sig på andra i hennes omgivning. Nina fyller fyrtio år under våren 2005. 
Nina är överens med Noel om att de har lyckats rekrytera ett bra team. De är driftiga perso-
ner alla fyra och hon ser framför sig att de kommer att kunna peppa varandra bra. Natalie 
och Niklas känner hon redan, från tiden då de arbetade ihop på Ericsson.  
 

Niklas – ”Företagsutvecklaren” 
Även Niklas rekryteras från näringslivet. Han har jobbat i Norrköping i ett antal år men är 
bosatt i Linköping. Niklas har mycket kunskap om företagande och företagsutveckling men 
inte så mycket erfarenhet av kommunen. Förutom konsultprojekt på bland annat Ericsson 
har Niklas arbetat på ALMI och driver eget företag. FöretagsNära handlar för Niklas om att 
skapa ett bättre företagsklimat i Norrköping och om att hjälpa företag att växa genom att un-
danröja hinder och se möjligheter. Hans erfarenheter torde därmed komma väl till pass och 
Niklas ser det som det främsta skälet till att han rekryteras till näringslivsutvecklare i Före-
tagsNära. Niklas är i femtioårsåldern och i jämförelse med Nina är han den tystare och lugna-
re typen. Hans idéer och förslag förefaller alltid genomtänkta och färdigutmejslade. Precis 
som Nina ser Niklas att FöretagsNära har goda förutsättningar att lyckas och att de är en bra 
grupp som skall arbeta tillsammans.  
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Nils – ”Företagsnedläggaren” 
För Nils finns det två skäl till varför han engagerar sig i FöretagsNära. För det första innebär 
projektet ett arbete med frågor som han är intresserad av. Under de trettio år han har arbetat 
har nittiofem procent av uppdragen handlat om företagsutveckling och fem procent om av-
veckling. Han berättar att många nog minns honom som den som lade ner Ericsson i Norr-
köping. Det får man leva med, säger han. Förutom sina erfarenheter med företagsutveckling 
och -avveckling driver Nils också eget företag. När chansen dök upp att göra något ”på 
hemmaplan” framstod det som lockande. Nils kontakter med Norrköpings kommun inleddes 
i samband med att han var lokalt ansvarig för nedläggningen av Ericsson på mitten av 1990-
talet. De goda kontakter som utvecklades ledde till att kommunens dåvarande styrelseordfö-
rande frågade Nils om han inte ville vara med och starta upp verksamheter i Norrköping 
istället för att bara lägga ner. Till följd av det började Nils under år 2000 jobba för Norrkö-
pings kommun med företagsetableringar och nyföretagande. Arbetet ledde till vidare enga-
gemang i samarbete med kommunen, bland annat i en regional satsning på nyföretagande. 
Sin kompetens ser Nils, trots sin erfarenhet av kommunen, främst som inriktad på företags-
utveckling. Nils är en man som inger respekt med sitt lugna och bestämda sätt, kanske fram-
förallt tack vare sin pondus och sin långa erfarenhet av arbete med företagsfrågor i ledande 
positioner. Han närmar sig de sextio. Nils har tydliga åsikter och delar gärna med sig av sina 
idéer och tankar. Precis som de andra brinner han för företagsutveckling. 
 

Natalie – ”Projektkonsulten” 
Den fjärde näringslivsutvecklaren, Natalie, betonar sin yrkesbakgrund i konsultrollen när hon 
berättar om varför hon tar sig an jobbet som näringslivsutvecklare. Natalie har lång erfaren-
het av verksamhetsrelaterade projekt och har arbetat mycket i företag med organisering och 
utveckling. Uppdraget i FöretagsNära ligger inte så långt ifrån det som hon gjorde inom ra-
men för sin tidigare anställning, menar Natalie. Det är just hennes erfarenheter från att ha ar-
betat mycket med företagsutveckling som Natalie ser som skälet till att hon fick jobbet som 
näringslivsutvecklare. Som konsult måste man ha förmågan att föra en givande dialog med 
företag i olika typer av branscher och verksamheter, säger Natalie. Anledningen till att Natalie 
tycker att FöretagsNära verkar spännande är hennes egen bakgrund i Norrköping. Liksom 
Nina ser Natalie att FöretagsNära innebär en möjlighet att bidra till en mer positiv utveckling 
i Norrköping. Natalie är den av näringslivsutvecklarna som sist kommer på plats i projektet 
eftersom hon först måste avsluta andra projekt hon är engagerad i. Natalie är jämngammal 
med Nina och de är goda vänner som känner varandra sedan tidigare. Det var genom Nina 
och andra kollegor från Ericssontiden som Natalie först hörde talas om FöretagsNära. Som 
person är Natalie rak och tydlig, det märks att hon är van vid projektledning och hon vill 
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gärna se snabba resultat. Hennes erfarenheter av organisering inger förtroende och respekt 
från de andra i gruppen. Hon rådfrågas ofta i den typen av frågor.   
 

ANSVARIGAS FÖRVÄNTNINGAR INFÖR STARTEN 
Mycket uppmärksamhet fästs vid FöretagsNära inför starten och verksamheten diskuteras 
och presenteras som en strategiskt viktig i olika sammanhang. Förväntningarna på Företags-
Nära är högt ställda, både från projektledaren och de nyrekryterade men också från de ansva-
riga politikerna och tjänstemännen.  
 

Kommunstyrelseordförandens bild 
Inför starten av FöretagsNära vidhåller kommunstyrelsens ordförande, Klas, att det viktigaste 
med tillväxtagendan och ”2006 fler i jobb 2006” är att det blir fler arbetstillfällen. Visst finns 
det även andra viktiga effekter av att företag mår bra och expanderar, men det är i första 
hand företagens ansvar, betonar han. Arbetslöshetsproblematiken är politikernas ansvar. Det 
är skälet till att han ser det som allra viktigast att få ner arbetslösheten. Det är också anled-
ningen till att kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen i den här frågan. Egentligen 
är ju arbetslösheten en fråga som staten ansvarar för men eftersom kommunen har mycket 
att vinna på att människor inte är arbetslösa har de initierat samverkan med Arbetsförmed-
lingen. Det primära i en kommun är att ha skola och äldrevård och andra kärnverksamheter 
och för det behövs resurser. Att ha företag som anställer och att människor har ett jobb är en 
grundförutsättning för det, säger Klas.  
 
När Klas skildrar FöretagsNäras utveckling framskymtar de oklarheter som varit föremål för 
diskussion. Han berättar att när tankarna på FöretagsNära inleddes så kallades satsningen inte 
FöretagsNära utan från början talades det om ”tillväxtagenda” eller ”2006 jobb”. Han säger 
att satsningen sedan har utvecklats till FöretagsNära och därefter har agendan kompletteras 
med andra saker. En annan förändring som Klas pekar på rör innehållet i FöretagsNäras 
verksamhet. Han säger att den uppsökande verksamheten har förändrats, från att till en bör-
jan ha handlat om att knacka dörr och fråga ”kan ni anställa en till?” till att handla om en 
bredare ansats. I och med detta blir det också viktigt att ha ett ”förankringsarbete bakåt”, så 
att förvaltningarna är beredda på att frågor av den här typen kommer. Eftersom de kommu-
nala förvaltningarna ska vara bärare av tillväxtagendan och dess innehåll har de haft en 
genomgång med alla förvaltningar om varför tillväxtagendan prioriteras och varför så mycket 
tid läggs på det, berättar Klas.  
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I fråga om målen med satsningen framhåller Klas att obalanstalet i slutet av år 2006 kommer 
att jämföras med samma siffra för tidpunkten när projektet startade. Det kräver alltså att 
2006 fler personer är i jobb. Dessutom skall Norrköping då ligga i nivå med länet vad gäller 
arbetslösheten. Skälet till att de satt en tidsgräns för projektet är just för att kunna mäta resul-
tatet, säger Klas. Samtidigt kan det ju hända att projektet är så bra att det blir en reguljär 
verksamhet, tillägger han.  
 

Kommundirektörens bild 
Kommundirektör Karl ser FöretagsNära som ett sätt att komma till rätta med Norrköpings 
höga arbetslöshet i jämförelse med övriga länet. Strategin bakom FöretagsNära är att om 
kommunföreträdare är aktiva och kommer med bra frågeställningar till den enskilde närings-
idkaren så skapas det aha-upplevelser hos företagaren som då kan se nya möjligheter och i 
förlängningen anställa fler personer.  
 
Karls egen roll i tillväxtagendan har framförallt varit fokuserat på arbetet med att förena när-
ingslivskontorets arbete med arbetsmarknadsfrågorna. Hans roll är att vara koordinator och 
driva på innan arbetet kommer igång samt se till att det blir av. Sedan tar andra vid, är tanken. 
Hans eget bidrag är framförallt sammanförandet av de två frågorna, säger han, och att vara 
drivande i att skapa resurser kring satsningen. Karl ser också sig själv som lite av idégivare i 
hur arbetssättet skall se ut, inklusive att kommunen måste jobba ihop med Arbetsförmed-
lingen. Liksom kommunstyrelsens ordförande, Klas, påpekar Karl att staten har ett ansvar för 
sysselsättningspolitiken. Egentligen är det kommunen som borde vara stödjande och inte 
tvärt om men om staten misslyckas så hamnar problematiken på kommunens bord i form av 
försörjningsstöd.  
 
Situationen just nu, innan starten av FöretagsNära, är att de har de ledande politikerna helt på 
sin sida, säger kommundirektören. Det är ”klockrent”, menar han. Det har dock inte blivit 
någon bred politisk förankring i frågan, tillägger han och berättar att Folkpartiet har sagt att 
det här inte är något som kommunen skall syssla med. Karls tolkning av den kommentaren är 
att de inte har förstått vad idén går ut på, de har hakat upp sig på formuleringen av målet 
som tvåtusen fler jobb. Motståndarna menar enligt Karl att målet inte är rimligt och att man 
”inte kan ha såna mål när det inte finns förutsättningar”. Han besvarar kritiken med att de är 
medvetna om svårigheterna med att målet, samtidigt som det är kul att ha en målsättning att 
mäta emot.  
 
Kommundirektören har höga förväntningar på FöretagsNära och hoppas att det skall bli ett 
uppmärksammat projekt där företag står på kö för att få besök. Han hoppas att FöretagsNära 
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skall öppna upp ögonen på företagarna så att eventuella problem som dyker upp tas om 
hand. Han uppfattar de nyrekryterade näringslivsutvecklarna som kunnigt folk som kommer 
att ta med sig uppfordrande frågeställningar tillbaka till kommunen. Det vore så kul om de 
kunde lyckas rejält, säger Karl, och kommenterar att det nog är få som törs göra en sådan här 
satsning. Avstämningspunkten för satsningen är arbetslösheten, säger han bestämt. Norrkö-
ping skall ha en arbetslöshet som Östergötlands län i snitt. Några mätpunkter gällande före-
tag och näringsliv har de inte, menar han, utan kommunen har gått in på det som har varit 
politiskt motiverat.   
 

Arbetsmarknadskontorets chefs bild 
Från början tänkte sig inte chefen för arbetsmarknadskontoret, Ann-Kristin, att FöretagsNä-
ra skulle bli så stort, utan mer likt den uppsökande verksamhet som Arbetsförmedlingen 
kontinuerligt bedriver. Utvecklingen kan vara positiv för FöretagsNäras del så till vida att det 
ger dem större chanser att lyckas med sitt uppdrag, tror hon. Det är dock viktigt att inte 
glömma vilket som är det kortsiktiga syftet med FöretagsNära, nämligen att de lyckas redovi-
sa resultat innan 2006 är slut. Det är visserligen bra att det finns en långsiktighet och en ut-
hållighet i arbetet men det får inte bli på bekostnad av antalet jobb som skapas. Man måste 
hålla fokus på vad det var vi ville från början med det här FöretagsNära, nämligen att vi skall 
skapa de här jobben, vidhåller Ann-Kristin. Hon tillägger att hon inte tror att FöretagsNära 
ensamt kan skapa alla jobb men det är en viktig del i uppdraget att komma till rätta med oba-
lanstalet. Arbetsförmedlingen ser på saken på samma sätt, menar Ann-Kristin.  
 
Att få in folk i FöretagsNära med hög kompetens som har kännedom om företagens villkor 
är aldrig fel, säger Ann-Kristin. Samtidigt gäller det att inte tappa siktet mot målet, att öka an-
talet jobb. Ann-Kristin ser sin egen roll som att försöka bevaka det målet, att tjata om det. 
Att projektet ändrat fokus förklarar arbetsmarknadskontorets chef med uppläggets natur. Det 
är huvudsakligen ett näringslivsprojekt som man har velat ha en ”arbetsmarknadspolitisk 
touch” på, menar Ann-Kristin. Det enda hon kan göra för att rikta fokus mot arbetsmark-
nadsfrågorna är att försöka hålla fast vid det kortsiktiga och resultatinriktade. FöretagsNära är 
för Ann-Kristin intimt sammanbundet med målsättningen ”2006 fler i jobb 2006”. För henne 
är FöretagsNära mer konkret och delvis mer kortsiktigt än de andra projekten i tillväxtagen-
dan. Hon tycker att det är problematiskt att diskutera kring målet för tillväxtagendan efter-
som det tolkas på olika sätt av olika personer. Enligt hennes sätt att se det är det nettoföränd-
ringen som är det viktiga, att 2006 fler är i jobb och inte att 2006 nya jobb har skapats. Om 
jobb tillkommer medan andra försvinner är det inte nog, menar hon. 
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Relationen mellan arbetsmarknadskontoret och Arbetsförmedlingen beskriver Ann-Kristin 
som väldigt god. Arbetsförmedlingen är deras viktigaste samarbetspartner och de pratar 
samma språk, så att säga. Så är det däremot inte med näringslivssidan, menar Ann-Kristin. 
Skapandet av en allians mellan kommun och stat ser Ann-Kristin som en av de centrala pe-
larna i hela satsningen, därför är det extra viktigt att relationerna mellan näringslivsutvecklar-
na och arbetsförmedlarna fungerar väl. Hon känner oro för att det skall bli mest prat och lite 
handling. 
 

Näringslivsdirektörens bild 
Målet med tillväxtagendan anser näringslivsdirektör Norbert är tydligt; det är att minska ar-
betslösheten i Norrköping så att den når samma nivå som i övriga riket och länet. Företags-
Nära ser han som en del av tillväxtagendan. Genom att stötta befintliga företag i deras ut-
veckling finns det möjlighet att bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen. Det går inte, menar 
näringslivsdirektören, att vända på ordningen och stoppa in arbetskraft först och sedan ut-
veckla företagen. Det kommunen kan göra för att bidra till företagsutveckling är enligt när-
ingslivsdirektören att se till att företagen har förutsättningar att utvecklas. Alltifrån att de har 
bra lokaler till att infrastrukturen fungerar och att den kompetens som företagen efterfrågar 
finns att tillgå. 
 
När det gäller näringslivsdirektörens synsätt på möjligheterna att nå målet 2006 fler i jobb 
2006 använder han några klassiska talesätt för att klargöra sin ståndpunkt. Har man aldrig 
spänt en båge så får man heller aldrig lyssna till den sträng som brister, och har man inte sik-
tat på stjärnorna så når man kanske inte trädtopparna heller. Visst är det en utmanande mål-
sättning, tycker han, och påminner om att det inte är de själva som har formulerat den utan 
det har huvudmännen, politikerna. Han påpekar att det finns faktorer som kommer att på-
verka möjligheten att nå målet som de själva inte kan styra över. Det gäller bland annat ut-
vecklingen på arbetsmarknaden under kommande konjunkturer samt hur det går för företa-
gen i Norrköping. 
 
Det som näringslivsdirektör Norbert berättar om som mest intressant i det nya sättet att ar-
beta är strävan att integrera näringslivspolitiken med arbetsmarknadspolitiken och göra 
gemensam sak av det. Historiskt sett har frågorna varit divergerande i Norrköpings kommun, 
berättar han. När de nu försöker åstadkomma en symbios i dessa två delar känns det både 
utmanande och spännande. Näringslivsdirektören ser också stora fördelar i att relationerna 
med Arbetsförmedlingen fördjupas. I FöretagsNära är de beroende av varandra i och med att 
de skall arbeta operativt tillsammans. Det blir därför viktigt att de lär känna varandra och 
varandras regelverk och möjligheter att agera, resonerar Norbert. Han betonar att det gäller 
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att vara kreativ inom de ramverk som finns att rätta sig efter. Genom FöretagsNära kommer 
kommunens relation med Arbetsförmedlingen att vidgas till att inkludera även näringslivs-
kontorets utöver det befintliga samarbetet med arbetsmarknadskontoret.   
 
Inför starten av FöretagsNära har näringslivsdirektören förväntningar på att verksamheten 
skall innebära att kommunen via näringslivsutvecklarna verkligen får kontakt med företagen. 
Han ser förtroende som en nyckel i relationen med företagen. Genom att de personer som 
nu rekryterats har en genuin bakgrund i näringslivet finns nu möjlighet att åstadkomma detta, 
tror Norbert. Han hoppas att företagen kommer att se positivt på FöretagsNära och att de i 
och med FöretagsNära upplever sig ”sedda” av den lite ”diffusa” kommunen. Genom att fler 
nu kommer att arbeta med företagsutveckling i kommunen hoppas näringslivsdirektören att 
företagsklimatet skall utvecklas åt ett mer positivt håll. Ytterligare en nyckel till att lyckas 
handlar enligt Norbert om att ”kvalitetssäkra processen” och att kontinuerligt följa upp arbe-
tet och se till att ”produktionsapparaten” klarar av att leverera de tjänster som företagen ef-
terfrågar. 
 

Projektledarens bild 
Syftet med FöretagsNära är för Noel att ge företagen i Norrköping bättre förutsättningar att 
driva sin verksamhet. Han liknar det vid kommunens sätt att bedriva kundvård. Målet är att 
det bland annat skall leda till att det blir lättare att rekrytera andra företag till Norrköping. Fö-
retagsNära syftar också till att få en bättre kontakt mellan kommunen och näringslivet. Både 
genom att kommunen får bättre kunskap om företagens situation och genom att kommunen 
får en större möjlighet att stödja företag på ett relevant sätt. Arbetet syftar således till ett rela-
tions- och kunskapsbyggande. Skälet till varför kommunen bör stödja företag relaterar pro-
jektledaren till en orsak-verkankedja. Om det går bättre för företagen så har de bättre möjlig-
heter att tjäna mer pengar och på det sättet expandera vilket ger möjlighet till fler jobb. Det 
FöretagsNära inte är enligt projektledaren, är ett projekt där man försöker prångla ut männi-
skor på arbeten där de varken passar eller behövs. Snarare ser man till att ge företagen förut-
sättningar att utöka sin kostym.  
 
FöretagsNäras syfte har utvecklats över tiden, menar Noel. Från början var det nog tänkt att 
FöretagsNära skulle ha ett mer arbetsmarknadsinriktat syfte än vad det har kommit att bli, re-
sonerar han. Uppfattningen att det kan vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd finns dock kvar 
här och var, säger han. Noel uppfattar att arbetsmarknadskontorets chef är en av dem som 
tydligast ändrat uppfattning i fråga om FöretagsNära, från att ha sett det som ett arbetsmark-
nadsprojekt till att se det som ett näringslivsprojekt.  
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Av FöretagsNära förväntar sig Noel en tydlig profil och en legitimitet, liksom att de lyckas 
knyta upp en infrastruktur som är nödvändig för att ge stöd åt arbetet. Med infrastruktur av-
ses framförallt ett kontaktnät som kan tillhandahålla stöd till företag. Det kan vara kommu-
nen och Arbetsförmedlingen, universitetet, ALMI, Östsvenska Handelskammaren, externa 
konsulter, eller Exportrådet. FöretagsNära skall fungera som en kunskapsbank och en mäkla-
re som förmedlar kontakter.  
 
Att knyta kontakter mellan FöretagsNäras näringslivsutvecklare och de kommunala förvalt-
ningarna ser projektledaren som en av sina viktigaste uppgifter. För att lyckas med det bokar 
han möten med alla förvaltningar i syfte att där klargöra var förvaltningen står i relation till 
FöretagsNära. Noel hoppas att näringslivsutvecklarna skall ta initiativ och sprida den kun-
skap de får med sig från sina företagsbesök till övriga i gruppen och till relevanta förvaltning-
ar och ”leverantörer”. Noels egen situation och roll som projektledare beskriver han som 
otydlig. När han rekryterades utlovades han en roll som skulle vara en övergripande funktion 
mellan förvaltningarna för att ”samla styrkorna”. Den idén föll i och med att han blev an-
ställd av och inhyst hos en enskild förvaltning, berättar han. Det ger inte samma legitimitet 
att vara endast näringslivskontorets representant. Alternativet blir nu att på bästa sätt försöka 
samverka över gränserna.  
 
Förhoppningen är att FöretagsNära skall bli ett bra team som jobbar ihop och där alla bidrar, 
säger Noel. Det kommer att bli viktigt att de förmår stötta och uppmuntra varandra, då det 
kommer att bli ett tufft jobb att besöka företagen. De kommer troligen inte bli positivt be-
mötta överallt. Ytterligare en förhoppning är att de inte skall fastna i mönster utan ständigt 
sträva efter att se möjligheter till utveckling. Noel har en tydlig bild av hur han vill att verk-
samheten skall fungera under de första veckorna. Han räknar med att näringslivsutvecklarnas 
almanackor snabbt kommer att fyllas av olika aktiviteter och att det kommer att vara svårt att 
hitta tider för gemensamma övningar. Därför planerar han att hålla en tid öppen varje vecka, 
exempelvis måndag eftermiddag, för gemensamma möten.  
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KAPITEL 6: OENIGHET KRING SYFTET  
 
 
Näringslivsutvecklarna är nu på plats för att genomföra uppdraget och besöka företagen till-
sammans med arbetsförmedlarna. Ganska snart står det dock klart att syftet med och målen 
för FöretagsNära går att tolka på olika sätt, vilket leder till många diskussioner.  
 

EN AVSKILDHET PÅ GOTT OCH ONT 
Det är svårt att hitta rätt och jag går fel flera gånger på väg dit. Skyltar saknas och allt jag hit-
tar är Arbetsförmedlingens och Infotekets lokaler. När jag väl hittar rätt port får jag söka mig 
fram våning för våning med den trånga hissen. Inte ens när jag står utanför kontorsdörren är 
jag säker på att jag kommit rätt. Är det verkligen här kommunens uppmärksammade närings-
livsutvecklare har sina lokaler? Jag ringer på och en okänd person öppnar. Det visar sig att 
hon tillhör kommunens tolkverksamhet som residerar i samma korridor. Hon pekar ner längs 
korridoren och jag följer hänvisningen.  
 
Det finns inte plats för näringslivsutvecklarna i Näringslivets hus där näringslivskontoret hu-
serar och där Noel och projektassistenten har sina kontor. Noel har ”sökt med ljus och lykta” 
efter en passande lokal för näringslivsutvecklarna. Han berättar om hur han ringt runt till fas-
tighetsägare och kommunens lokalförsörjningsenhet för att höra efter vilka lokaler som finns 
i innerstaden. Det bästa alternativet han har kunnat finna återfinns på ett par minuters pro-
menadväg i ett hus som tillhör Arbetsförmedlingen men där kommunen förfogar över loka-
ler sedan tidigare. Lokalen är inte till för att ta emot företagsrepresentanter i utan är tänkt 
som kontorslokal. Noel beskriver lokalen som en slags terminal där de kan slicka såren och 
dunka varandra i ryggen för att sedan ta nya tag innan de går ut och besöker nya företag. Där 
ska de kunna redovisa sina besök och rapportera. Det är kanske inte så dumt att de sitter för 
sig själva från början så att gruppen kan formera sig och bygga upp den gemensamma verk-
samheten, resonerar Noel. Eftersom de ska arbeta ihop med Arbetsförmedlingen är det kan-
ske en bra idé att de sitter nära varandra. 
 
De sitter i samma lokaler som Arbetsförmedlingen men ändå inte. Noel berättar att det är 
låst in till Arbetsförmedlingen så de måste gå ut på gatan och gå runt huset för att komma in 
genom Arbetsförmedlingens huvudingång under öppettider. Han har försökt få till att de 
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skall kunna fika ihop men det gick inte att ordna på grund av sekretesskäl. På sikt är tanken 
att de skall försöka få näringslivsutvecklarna till Näringslivets hus. 
 

PROJEKTUPPTAKT 
Den 7 mars 2005 träffas de kommunanknutna medarbetarna i FöretagsNära för första gång-
en samlade som grupp. Natalie saknas då hon fortfarande håller på att avsluta sina tidigare 
uppdrag. Vi träffas i ett av mötesrummen på nedre plan i Näringslivets hus. Luften är spänd 
av förväntan. Nästan genast kommer de in på lokalerna. Frågan rör var de skall träffas när de 
har möten. De flesta vill att de ska hålla sina möten på Näringslivets hus. Nina kommenterar 
att hon vill vara så lite som möjligt ”där borta”, och avser de för näringslivsutvecklarna av-
sedda lokalerna. Hon är påtagligt missnöjd med lösningen. Där borta är vi helt isolerade, här 
på Näringslivets hus är det fullt med folk och näringslivskontakter, säger Nina.  
 
Mötet går ut på att de skall börja lära känna varandra och stämma av sina förväntningar och 
förhoppningar på FöretagsNära. De beskriver sig själva och sina yrkesbakgrunder för var-
andra. Nina ska också få redovisa erfarenheterna från pilotstudien så snart som möjligt, 
kommenterar Noel. Då är det bra om alla är med. 
 
Nelly har satt samman pärmar med information till var och en. I dem finns kontaktinforma-
tion till alla i projektet samt texter om pilotstudien, en verksamhetsberättelse för tiden för re-
kryteringen, namnlistor med telefonnummer till FöretagsNära och Arbetsförmedlingen, uni-
versitetskontakter, broschyrer, näringslivsprogram, med mera. Tanken är att pärmarna ska 
byggas på kontinuerligt så att alla har en gemensam grund, kommenterar Noel. 
 
Noel beskriver organisationen kring FöretagsNära och betonar att det är en satsning på när-
ingslivsfrågor som innebär att tänka integrerat och få olika delar av kommunen att samverka. 
Han betonar att tillväxtagendan och FöretagsNära har blivit en viktig politisk fråga som or-
ganiseras direkt under kommunstyrelsen och det strategiska utskottet. Noel beskriver den po-
litiska styrgruppen för tillväxtagendan, idéutvecklingsgruppen och OLGA. Via dem går alla 
frågor om budget till exempel och dem kan vi använda för stöd. I gruppen ingår cheferna för 
berörda kontor och bolag i kommunen samt Arne och Alfhild från Arbetsförmedlingen. Ut-
över det kommer vi att behöva bygga mycket av organisationen själva, säger Noel, liksom 
nätverk för att kunna förmedla kontakter. Han har redan planerat in en rad besök hos kom-
munala enheter och olika samhällsaktörer. Därefter tar diskussionen om företagsbesök vid. 
Gruppen avhandlar allt ifrån vilka företag som ska besökas till hur besöken skall gå till.  
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Vid mötet debatteras också vad som skall stå på näringslivsutvecklarnas visitkort. Diskussio-
nen leder in på frågan om FöretagsNäras hemvist och kommunens image. Nina säger att när-
ingslivskontakter är vad de håller på med och därför ger näringslivskontoret mer legitimitet 
än exempelvis arbetsmarknadskontoret. De andra förefaller hålla med. De diskuterar vilken 
image näringslivskontoret har och Nina säger att den i alla fall är bättre än bara kommunen. 
Näringslivskontoret är det är det enda kontor som företagen inte slåss emot, tillägger Nina. 
De beslutar att näringslivskontoret ska stå med på visitkorten. Post- och besöksadress anges 
till Näringslivets hus.  
 

 

 
 
 

              Nils Nilsson    
     
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 7: Näringslivsutvecklarnas visitkort 
Källa: FöretagsNära (näringslivsutvecklarens namn rekonstruerat) 

 
På eftermiddagen är FöretagsNäras nyanställda näringslivsutvecklare inbjudna till ett möte i 
idéutvecklingsgruppen för att presentera sig. Gruppen håller möte i rummet intill på Närings-
livets hus. Eftersom kommundirektören för dagen har förhinder är det Norbert som är ord-
förande för mötet. Noel berättar för de församlade om FöretagsNäras planer för den första 
tiden och näringslivsutvecklarna presenterar sig själva och sin bakgrund. Norbert berättar att 
FöretagsNära utökas med ytterligare en person, Norton, som skall sitta på Näringslivets hus 
och ha hand om kontakter mellan skola och näringsliv. Därefter lämnar FöretagsNäras 
medarbetare mötet och för att titta på näringslivsutvecklarnas nya lokaler. Stämningen är lite 
tryckt när vi kommer in i huset. Nina kommenterar att det är tråkiga lokaler. Samtliga accep-
terar situationen men de flesta verkar vara överens om att det vore att föredra att sitta på 
Näringslivets hus.  
 

OTYDLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Första gången de träffas hela gruppen är den 15 mars 2005. Arbetsförmedlarna och närings-
livsutvecklarna har alla kommit promenerandes till Näringslivets hus från sina respektive 
kontor. Noel är sjuk för dagen men har förberett en dagordning för mötet som gruppen föl-
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jer. Mötet inleds med en presentationsrunda. Nina kommenterar att hon redan jobbat ihop 
med de flesta av arbetsförmedlarna under pilotstudien. De beskriver sina respektive yrkeser-
farenheter och konstaterar att många av de närvarande har någon form av anknytning till 
Ericsson.  
 
Mötet går ut på att bekanta sig med varandras verksamheter och uppdrag. Arne berättar om 
hur arbetsförmedlarnas arbete ser ut idag. Arbetsförmedlingen har i huvudsak två uppdrag 
med koppling till FöretagsNära. Dels har de som mål att göra ett visst antal så kallade kvalifi-
cerade företagsbesök per avdelning. Företagens behov matchas sedan mot de arbetssökande. 
Dels gör de en vår- och en höstprognos i syfte att utreda företagens behov. Det innebär att 
samma företag kan besökas under flera år för att utvecklingen i företaget skall kunna följas.  
 
Det är svårt för arbetsförmedlarna att hinna med sina övriga arbetsuppgifter på Arbetsför-
medlingen i kombination med FöretagsNära. Det är än så länge oklart hur mycket tid de 
kommer att ha till företagsbesök inom ramen för FöretagsNära. Företagsgruppens medlem-
mar tillhör tre olika kontor med tre olika chefer som alla ger olika besked om hur mycket tid 
de har till sitt förfogande i FöretagsNära. Arbetsförmedlarna uttrycker frustration kring de 
otydliga ramarna. Nya direktiv har gjort gällande att de nu får än mindre tid att besöka före-
tag genom att de måste finnas tillgängliga för ”öppet hus” en dag i veckan. Alvar förklarar att 
alla i företagsgruppen vill jobba med företagskontakter. Han är rädd att Arbetsförmedlingen 
håller på att glömma bort den delen av verksamheten genom att rikta för mycket uppmärk-
samhet mot de arbetssökande.  
 
En diskussion om målet med FöretagsNära tar vid. Nina säger att de ännu inte vet hur de ska 
formulera målet för FöretagsNära eftersom det finns många olika bilder av det. Nils säger att 
de kortsiktigt kan ”skotta ihop” massor av jobb men det skulle vara suboptimering. Före-
tagsNära ju är så mycket mer än så, inflikar Nina. Det politiska målet är ”2006 fler i jobb 
2006” men det viktigaste för oss är långsiktiga effekter och hållbarhet. Inte att ”prångla” ut 
folk! Hon får medhåll från arbetsförmedlarna. Alf säger att ”2006 fler jobb” ju kommer ur 
obalanstalet och kommenterar att det är omöjligt att nå. Han får medhåll av de andra. Nina 
kommenterar att målet om ”2006 fler i jobb 2006” grundar sig i att det är valår 2006. Hon 
berättar därefter för de övriga om bakgrunden till FöretagsNära och om organisationen som 
arbetats fram.  
 
FöretagsNära handlar om att hjälpa företag att utvecklas, säger Nina, om att ta fram en ar-
betsmodell som ska permanentas, och om att skapa ett positivt företagsklimat på lång sikt. 
Hon illustrerar budskapet med en bild som visar näringslivsutvecklarna som en länk mellan 
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företagen och olika samhällsaktörer. Alf undrar var Arbetsförmedlingen kommer in i den bil-
den och Nina svarar att det måste de komma fram till tillsammans. Nils säger att det kan fin-
nas ett ingångsläge där det inte är lämpligt att prata arbetskraft direkt vid ett företagsbesök. 
Alvar kommenterar att det ska vara ett utvecklande av företag i första hand, då ska inte vi 
från Arbetsförmedlingen gå in och pumpa på om arbetskraft. Det gör vi först när det blir ak-
tuellt.  
 
De övergår till frågan om hur besök skall bokas, vem som skall göra vad och med vem. De 
beslutar att de till nästa möte skall ta med varsin lista på företag som passar näringslivsut-
vecklarna respektive arbetsförmedlarna att besöka så att de kan lägga samman listorna och 
prioritera vilka företag som skall besökas i den första omgången. Nils föreslår att näringslivs-
utvecklarna kan ringa upp företagen och få ett erbjudande om besökstid, för att sedan ringa 
arbetsförmedlarna och ta med sig den person som kan just den dagen ut på besöket. Han får 
bifall för denna idé. 
 
Vid nästa gemensamma möte med arbetsförmedlarna fortsätter avstämningen av relevanta 
företag att besöka och utarbetandet av former för företagsbesöken. Arbetsförmedlarna är 
mitt uppe i ett arbete som innebär att de måste prioritera vissa utvalda företag, vilket försvå-
rar den gemensamma prioriteringen. Ett annat problem är att arbetsförmedlarna har upprät-
tade kontakter med företag inom de branscher där de är specialiserade. Det gör att de inte 
helt och hållet kan täcka upp för varandra. Möjligheten att genomföra gemensamma besök 
begränsas därmed ytterligare. 
 
Innan det är dags för den planerade avsparken i det gemensamma arbetet hinner kommunens 
representanter i FöretagsNära med ytterligare ett antal möten där en rad frågor avhandlas. 
Nina redogör för pilotstudien och dess resultat. Näringslivsutvecklarna diskuterar bland an-
nat vad arbetsförmedlarna tillför vid besöken. I planeringsarbetet har de bidragit med erfa-
renheter och är trevliga och pålästa. När arbetsförmedlare varit med vid besöken har de haft 
sina särskilt avsatta minuter, berättar Nina, där de bland annat stämt av med företagaren vad 
som hänt sedan deras förra besök. Annars är det samma sak som när de inte är med, säger 
Nina. Noel kommenterar att de skulle kunna betrakta Arbetsförmedlingen som en leverantör. 
Niklas håller med och menar att Arbetsförmedlingens resurser måste utnyttjas på bästa, där-
för bör de inte åka med på alla besök. Noel kommenterar att det också är en politisk fråga, 
vilket gör det problematiskt. Jag tror vi skjuter oss i foten om vi säger det till dem, säger han.  
 
Nils, som är den ende som kommit igång med företagsbesök, bortsett från besöken i pilot-
studien, berättar om de erfarenheter han gjort hittills. Samtliga fyra besök har genomförts 
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utan någon från Arbetsförmedlingen. Genomförandet av företagsbesöken diskuteras och en 
modell för besöken föreslås, där underlaget från pilotstudien kombineras med ett förslag som 
Niklas har arbetat fram. Nina summerar modellen för företagsbesök på whiteboardtavlan i 
mötesrummet. Först en inledande presentation av FöretagsNära, därefter en nulägesanalys av 
företaget följt av en framtidsanalys och en analys av hindren som finns för att nå dit samt po-
tentiella lösningar för att undanröja hindren. Sista punkten är att se till hur vi går vidare efter 
mötet. De diskuterar vems roll det är att göra vad, företagaren respektive näringslivsutveckla-
ren. Nils undrar hur de skall få in Arbetsförmedlingen i modellen och Noel håller med om att 
det är en bra fråga. Nina säger att de förstås kommer in vid kompetensförsörjningsfrågor. 
Nils säger att han tycker att det är knepigt. Noel tycker att de kan fråga arbetsförmedlarna 
vad de anser om det föreslagna arbetssättet. De bestämmer sig för att börja arbeta enligt mo-
dellen så som den nu ser ut och sedan revidera den vid behov. I nästa steg fördelas de priori-
terade företagen mellan näringslivsutvecklarna utifrån olika kompetensområden. Nils tar lo-
gistik, Niklas tillverkningsföretag och hightech, Nina tar tjänsteproducenter som vård och 
utbildning. Natalie, som ännu inte är på plats, tilldelas en bredare uppsättning företag.  
 
Noel informerar om att arbetslivsminister Hans Karlsson skall göra ett återbesök i Norrkö-
ping senare i vår. Han kommenterar att det är troligt att de då kommer att få berätta om Fö-
retagsNära eftersom det inte finns så mycket annat att visa upp. Norbert, näringslivsdirektö-
ren, har bett Nina presentera FöretagsNära och de andra instämmer i att det är en bra idé. 
 

MÖTESRUTINER UTVECKLAS OCH GER KONTINUITET I ARBETET 

Kontinuerliga möten blir en viktig del i samarbetet i FöretagsNära. Varannan måndag efter-
middag träffas hela FöretagsNära, både kommunföreträdarna och arbetsförmedlarna. De 
måndagar som de inte ses tillsammans träffas kommungruppen respektive företagsgruppen 
och diskuterar interna ärenden. När de har möte tillsammans träffas de antingen på Närings-
livets hus eller hos Arbetsförmedlingen. Inga formella projektmöten äger någonsin rum i när-
ingslivsutvecklarnas kontorslokaler. Rollfördelningen är till viss del given. Noel skickar ut en 
agenda inför mötet och Nelly skriver minnesanteckningar som hon skickar ut i efterhand. 
Noel är den som agerar ordförande vid mötet. Agendan följer i stort sett samma mönster. 
Företagsbesöken, både gjorda och planerade, är alltid en central punkt på agendan och i 
gruppens diskussioner. I Nellys minnesanteckningar noteras varje ärende som kommit upp. 
Andra återkommande punkter är planering och avstämning av möten som skall hållas eller 
som har ägt rum. Möten som stäms av är möten i den interna projektorganisationens olika 
konstellationer men också möten med olika kommunkontor eller samhällsaktörer planeras 
och stäms av. 
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AVSPARK MED FOKUS PÅ SYFTE OCH MÅL 

Getå Hotell & Konferens ligger vackert placerat vid Bråvikens strand. De gula husen ligger i 
sluttningen ner mot vattnet som just den här vårdagen ligger blankt och stilla. Det ligger lite 
snö kvar här och var men den smälter snabbt i solen. Hotellet har gamla anor men ser vid 
första anblicken ganska enkelt ut där jag kommer körande från Norrköpingshållet. Noel mö-
ter mig på parkeringen.  
 
Det är den 5 april 2005 och projektgruppen har träffats för en tvådagars minikonferens i 
Getå utanför Norrköping för att lära känna varandra och prata ihop sig om FöretagsNära. 
Förutom Noel och jag deltar samtliga kommunmedarbetare, det vill säga Nina, Natalie, Nik-
las, Nils, Norton och Nelly. Från Arbetsförmedlingen deltar Alvar, Arne, Alf, Anita och An-
ders, med andra ord hela företagsgruppen förutom Anna och Anneli.  
 
Det har hunnit bli kväll den första konferensdagen och när jag dyker upp efter att ha stuvat 
in mitt bagage på hotellrummet har de församlade projektmedarbetarna mycket att berätta. 
Av det lilla jag hunnit uppfatta av det Noel hann berätta på vägen från parkeringen till recep-
tionen har jag förstått att de kastat om i schemat för konferensen och att jag därmed missat 
mötet med Arbetsförmedlingens chef Alfhild. Enligt Noel var det bra att hon dök upp redan 
den första dagen eftersom det klargjorde vilka olika perspektiv som finns på FöretagsNära. 
Han säger att alla har olika sätt att se det och att det finns olika perspektiv, även inom respek-
tive grupp, vilket han inte hade trott innan. Dagens diskussion tycks ha handlat mycket om 
vilka mål FöretagsNära ska arbeta mot och vad FöretagsNära står för. Det framgår tydligt att 
Noel inte vill höra talas om att målet skulle vara ”2006 fler i jobb 2006”.  
 
När jag kommer ner till hotellfoajén igen är klockan 19.30 och flera av medarbetarna är redan 
där. Nils, Anita, Anders och Nelly väntar på middagen. Min ankomst uppmärksammas och 
de skojar och skämtar om att ”jasså, nu passar det bra att komma - just i tid till middagen”. 
Jag frågar dem hur dagen har varit och får till svar att det varit kul, intressant, givande och 
tufft på en och samma gång. Även de ger uttryck för att diskussionen handlat mycket om må-
len med FöretagsNära. Anita och Anders säger att de tycker att det här med mål borde ha va-
rit fastställt från början. Innan projektet startade. Då hade de inte behövt diskutera det nu.  
 
Anders berättar om hur de just var i färd med att diskutera vad som är målet med Företags-
Nära, och huruvida det är långsiktiga relationer med företagen eller nya jobb, när Alfhild, 
chefen från Arbetsförmedlingen, dök upp. Hon fick direkt frågan vad styrgruppens stånd-
punkt var och svarade att det var både och, men att det viktigaste ändå var att skapa nya 
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jobb. Efter att ha hört flera olika berättelser om mötet med chefen för Arbetsförmedlingen 
får jag bilden av att projektmedarbetarna uppfattat budskapet från Alfhild som att målet med 
FöretagsNära är att FöretagsNära skall skapa fler jobb genom att ”prångla ut” folk.  
 
Under dagen har representanter för Sveriges Radio Östergötland varit på plats och intervjuat 
medarbetare i FöretagsNära. Utöver det har gruppen arbetat fram slogans och de har fört 
”heta, långa diskussioner” som avlöst varandra, berättar de för mig. Norton har presenterat 
sig och sitt uppdrag med att kartlägga skolornas näringslivskontakter. Efter lunch och tips-
promenad har de också hunnit med att diskutera FöretagsNäras vision, mål och strategi. I 
minnesanteckningarna från konferensen sammanfattar Nelly diskussionen om FöretagsNäras 
mål med stöd i den tjänsteskrivelse som utgjorde underlaget för diskussionen. FöretagsNäras 
övergripande ambitioner beskrivs i fem punkter: 
 

1. Bygga upp kunskap och ett långsiktigt arbetssätt för långsiktiga och förtroendefulla re-
lationer mellan näringsliv, kommun, arbetsförmedling och andra aktörer 

2. Förutsättningarna för tillväxt i kommunen och regionen förbättras 
3. Företagens behov av relevant stöd kartläggs och tillgodoses 
4. Fler företag växer och blir mer konkurrenskraftiga långsiktigt  
5. Fler i jobb (gärna 2006 fler i jobb 2006) 

 
Visionen för hela tillväxtagendan är ”2006 fler i jobb 2006”. FöretagsNäras vision är punk-
terna 2, 4 och 5 enligt ovan. För FöretagsNära behövs nu mätbara mål och delmål. Målen för 
FöretagsNära och Arbetsförmedlingen är olika men styr mot samma slutmål; fler i jobb. Ba-
serat på diskussionen får Noel i uppdrag att förbereda ett förslag att presentera till styrgrup-
pen OLGA som sedan får sanktionera målen och bereda dem för beslut i den politiska styr-
gruppen.  
 
Vi äter en god middag tillsammans under kvällen. Det är högt i tak och stämningen är upp-
sluppen. Efter måltiden sitter vi ner i salongen. Det pratas och skojas. Projektgruppens med-
lemmar framstår som ett gäng som har roligt ihop.  
 
Efter en god nattsömn träffas vi igen för frukost. Alf har varit ute på en morgonpromenad 
och skådat fåglar. Solen skiner och det är en härlig vårdag. Som så ofta är det fina vädret på 
allas läppar när vi träffas runt frukostbuffén. Vattnet ute i Bråviken blänker utanför fönstret. 
Under frukosten passar jag på att höra mig för ytterligare om gårdagens diskussioner. Mötet 
med Alfhild är fortfarande det främsta samtalsämnet.  
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Dagens mötesaktivitet drar igång klockan 9. Stämningen är god och det skämtas friskt. Dis-
kussionerna om FöretagsNäras gemensamma kännetecken tar därefter vid där samtalet avslu-
tades föregående dag. Resonemangen illustreras på whiteboardtavlan och på blädderblocks-
blad. Över hela tavlan hänger en kedja och med pilar riktade mot den står ”FöretagsNära”. 
Symboliken är tydlig. FöretagsNära vill vara en länk. Bland de ord som FöretagsNära vill för-
knippas med nämns tillgänglighet, professionalitet, lyhördhet, flexibilitet. Ordet professionali-
tet är föremål för särskilt mycket diskussion. Anita säger att hon tycker att ordet är flummigt. 
Det är ett samlingsbegrepp och därför inte helt perfekt i sammanhanget. Nina undrar vad 
begreppen skall användas till och Noel säger att det handlar om vad vi gör och vad vi står 
för, även internt. Natalie poängterar att det är ett slags värdegrundsord. Professionalism visar 
sig vara ett gammalt Ericsson-begrepp och det blir uppenbart att de har olika sätt att beskriva 
innebörden i begreppet. Någon tycker att det står för kvalitet, en annan kompetens, ytterliga-
re förslag rör kunskap, avlönat arbete, utbildad, samt att man kan sin sak och vet vad man 
gör. Diskussionen leder in på hur ledorden skall användas. Nina kommenterar att orden är så 
fyllda med känslor att de riskerar att framstå som floskler. Noel säger att innan dagen är slut 
måste de ha valt ut vilka begrepp som skall användas. 
 
Ytterligare en punkt från gårdagen tas upp till diskussion. Frågan rör vilka kriterier som skall 
användas för att avgöra att FöretagsNära är lyckat respektive vad som skulle innebära ett 
misslyckande. Alvar skojar och säger att misslyckande inte finns i vår vokabulär, det handlar 
bara om mer eller mindre lyckat. Nina menar att ”nöjd” skulle vara att någon har sagt bra sa-
ker till någon annan, att djungeltelegrafen berättar positiva saker om FöretagsNära. Noel an-
ser att det vore lyckat om företagen hör av sig igen. Ett lyckat resultat vore enligt Natalie om 
arbetsmodellen permanentas. Om vi kunde få fram ”successtories” där vi har lyckats riktigt 
bra med ett uppdrag vore det ett lyckat resultat, tycker Nina. Noel tycker att de ska sträva ef-
ter att söka, skapa och tydliggöra sådana exempel som de kan lyfta fram. Niklas tillägger att 
ett lyckat resultat vore om någon från exempelvis Nyköping har hört bra saker om Före-
tagsNära och vill att vi ska hjälpa dem att starta upp ett nytt FöretagsNära där. Om företagen 
gör insändare i tidningen som ifrågasätter FöretagsNära vore det ett misslyckande, menar 
Nina. Pressen får sånt genomslag. Alla kan se och folk bildar sig lätt en uppfattning. Nils 
tycker att ett misslyckande vore om teamet inte kan arbeta, om vi inte får till stånd en team-
känsla. Rörande kunden kan vi inte misslyckas, menar han. Natalie anser att det vore ett miss-
lyckande att inte kunna leverera på grund av att de inte får gehör från kommunen. Noel hål-
ler med och säger att detsamma gäller oss, om inte vi kan leverera. Nils instämmer. Det är 
viktigt att vi klarar av att följa upp besöken. Vi kan inte lita på någon annan att göra det. Noel 
inflikar att ett annat misslyckande vore ett dåligt samarbete med de partners som vi ser som 
samarbetspartners. Noel anser att det vore ett misslyckande om de inte får komma till ett fö-

 93  



 

retag som de tar kontakt med. Nina undrar varför det skulle vara ett misslyckande. Det spelar 
väl ingen roll, anser hon. Anita håller med. Det finns ju så många andra. Arbetsförmedlingen 
har blivit motade förr. Det är sällan man får veta varför. Arne instämmer. Vi måste jobba vi-
dare och hoppas att de får höra bra saker om FöretagsNära och att de då ångrar sig.  
 
Diskussionen följs av en genomgång av en informationsstrategi för FöretagsNära, där de 
medverkande delas in i mindre grupper för att diskutera. Nina anser att informationshanter-
ing inte borde vara projektgruppens ansvar och Anita kommenterar att de har annat viktigt 
att koncentrera sig på, så som planering av företagsbesök. Noel svarar att när arbetslivsminis-
ter Hans Karlsson besöker Norrköping den 3 maj kommer de att få strålkastarna på sig vare 
sig de vill eller inte.  
 
Därefter är det dags för gruppfoton utomhus i solen. Bilderna skall publiceras på hemsidan, 
är tanken. Efter fotograferingen övergår diskussionen till att handla om strategier inför före-
tagsbesök. Gruppen stämmer av olika underlag för besök och diskuterar vad som behöver 
kompletteras. Natalie undrar om det är möjligt att ha en gemensam projektplats som de kan 
använda för att utbyta information. Noel berättar att han har försökt få till stånd en gemen-
sam plats som alla kommer åt utan att lyckas. Det föreligger bland annat problem på grund 
av Arbetsförmedlingens sekretess. Natalie framhåller att det är viktigt att hålla ihop projektet. 
Vårt team är ju hela gruppen, det är viktigare än att hålla ihop med kommunen, säger hon. 
Alvar håller med. Projektet presenteras ju som en samverkan så då är det så vi ska arbeta, sä-
ger han.  
 
Nina och Anita diskuterar att det ibland är opassande att Arbetsförmedlingen och kommu-
nen går ihop i känsliga ärenden. Näringslivsutvecklarna och arbetsförmedlarna söker dessut-
om svar på lite olika frågor vilket gör det svårt på större företag med mer omfattande arbets-
fördelning. Näringslivsutvecklarna vill ofta prata med ägare eller verkställande chefer medan 
arbetsförmedlarna behöver ha kontakt med personalansvariga. Noel kommenterar att de bör 
göra företagsbesök ihop när det går. Natalie kommenterar att när de är ute var för sig så bör 
företagen ändå få information om FöretagsNära. De kommer in på hur olika besök kodas 
inom ramen för Arbetsförmedlingen. Varför kan inte alla Arbetsförmedlingens besök räknas 
som FöretagsNära? Alf berättar att det handlar om att fördela tid. Anita säger att de skall ta 
med sig frågan till sina chefer och diskutera det. Hon tycker själv att det är självklart att de 
ska dokumentera allt som en verksamhet. Så slipper vi tjafsa mer om det här och kan gå vida-
re, fyller hon i. 
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Gruppmedlemmarna är ivriga att komma igång med företagsbesöken. Anita undrar om när-
ingslivsutvecklarna har delat upp sig ännu. Nils säger att det inte är branschindelat på samma 
sätt som i arbetsförmedlarnas företagsgrupp. Under den efterföljande lunchen sätter sig när-
ingslivsutvecklarna ner och delar upp ansvar för att besöka olika företag. De utgår ifrån en 
lång lista på företag som sammanställts med hjälp av olika informationskällor. Natalie har 
inte varit med i diskussionen tidigare och de andra berättar för henne om hur de har tänkt sig 
fördelningen. Natalie tar hand om bland annat företag inom handeln. Arbetsförmedlarna 
fördelar under tiden sina besöksdagar tisdag till torsdag. Måndag och fredag är det bara kom-
munen som gör besök. Fördelningen ska gälla från vecka 16 bestämmer de.  
 
Det börjar bli dags att avsluta konferensen och projektledaren summerar vad de gått igenom 
och om förväntningarna de haft inför avsparken infriats eller ej. De flesta verkar vara nöjda. 
De har haft trevligt, de har lärt känna varandra bättre än tidigare, de har tagit fram mål och 
mätetal och de har en strategi för den närmaste tiden. Tanken är att de nu skall arbeta på 
fram till midsommar och sedan utvärdera och vid behov revidera metoden. De har också bo-
kat och planerat besök hos företag. Noel påpekar att de ju träffas igen redan på måndag, i 
den händelse de inte har hunnit med allt. Själv skall Noel nu presentera målen som de kom-
mit fram till för den politiska styrgruppen vid ett möte imorgon. OLGA skall få samma 
dragning kommande vecka.  
 
Noel föreslår att de som avslutning skall bestämma vilka som skall vara FöretagsNäras 
”adelsmärken” men flera av medarbetarna är tveksamma och vill vänta till måndagens möte 
med att göra det. Noel säger att de ord de måste bestämma innebörden i de begrepp de 
kommer överens om. Alvar undrar om man någonsin kan komma överens om ett ords bety-
delse. Natalie kommenterar att de kan bestämma vad det betyder för oss eftersom det skall 
styra vår vardag. Noel avslutar avsparken med att tacka de medverkande för dessa två dagar. 
Nu kommer vi igång och det känns så himla bra, säger han, och tillägger att vi ses på måndag! 
De medverkande applåderar. En gemensam fika avslutar vistelsen i Getå.  
 

SYFTEN SOM KROCKAR – NÄRINGSLIVSUTVECKLARNAS BERÄTTELSER 

Näringslivsutvecklarna har nu fått en närmare inblick i sin nya situation och verksamhet. Frå-
gan om FöretagsNäras syfte och mål är en central fråga i samtalen mellan medarbetarna da-
garna efter avsparken på Getå. Hur ser de nyanställda på situationen de befinner sig i? Vad 
ser de som syftet och målet med FöretagsNära? När jag möter Nina och Nils är de tillsam-
mans med Niklas i färd med att förbereda ett underlag som de via Noel skall framföra till 
styrgrupperna. Natalie, som ännu inte arbetar heltid i FöretagsNära, får kontinuerliga av-
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stämningar via telefon och e-post från de övriga. Underlaget innehåller tydliga beskrivningar 
av syften och mål med verksamheten. 
 
Nils ser målet med FöretagsNära som ett dilemma. Det är inget konstigt med att kommunens 
företrädare vill minska antalet personer som är utan jobb, tycker Nils. Frågan är, menar han, 
om satsningen skall göras riktat mot de 2000 personer som utgör obalanstalet eller om arbe-
tet skall inriktas mot att stötta utvecklingen av företag och få jobb den vägen. Nils säger att 
han tror att båda delar är bra men själv tror han mest på att gå vägen genom företagen och se 
till vilka hinder kommunen kan bidra med att undanröja och därmed bidra till fler jobb. Nils 
bild av diskussionen i Getå är att arbetsförmedlingschefen Alfhild propagerade mycket för att 
FöretagsNära måste satsa på att skapa de 2000 jobben. Han tror att det kommer att bli fort-
satt debatt i den frågan.  
 
Ninas bild av målen och syftet med FöretagsNära stämmer i mångt och mycket överens med 
det Nils just berättat. En väsentlig skillnad mellan Nils och Ninas berättelser är dock den fru-
stration kring målkonflikten som Nina ger uttryck för. Hon säger att det är mycket känslor 
och tankar som genomströmmar henne efter mötet i Getå. För henne var det väldigt tydligt 
att FöretagsNära från början handlade om företagsutveckling, eller möjligen om näringslivs-
utveckling, i stort. Som situationen nu ser ut blir det mer och mer förskjutet på att ”kränga 
jobb”. Hon beskriver det som en urladdning när Alfhild var med på mötet vid FöretagsNäras 
avspark i Getå. Då blev väldigt tydligt att FöretagsNära handlade om att ”gå ut och kränga 
jobb”, något som inte Nina förväntade sig när hon tog jobbet som näringslivsutvecklare. 
Hon tror att det är skälet till att hon nu reagerar så starkt. Nina ser det som viktigt att upp-
dragsgivarna nu förtydligar vad som är syftet med projektet. För det är inte solklart, menar 
hon. Nina berättar att det verkar finnas många inom kommunen och Arbetsförmedlingen 
som inte tycker att det är så viktigt att klara ut målen. De kan inte förstå varför Nils, Natalie, 
jag och Niklas är så upprörda över att det inte finns tydliga mål. Hon är rädd att det skall bli 
väldigt godtyckligt om det inte är väl definierat vad som skall göras. Som Nina ser det är det 
otydligt som det är nu, att å ena sidan jobba långsiktigt mot företagen och å andra sidan att se 
till att det blir 2006 fler i jobb till 2006. De två målen kräver enligt Nina två olika arbetssätt. 
Det ena beskriver hon som kortsiktigt och det andra som långsiktigt. Det ena kräver Arbets-
förmedlingens kompetens medan det andra kräver näringslivsutvecklarnas kompetens. Det är 
ju därför vi har blivit rekryterade, betonar hon. Men allt eftersom så läggs mer fokus på det 
andra målet och då ifrågasätter jag mer och mer varför jag är här, tillägger hon. 
 
Innan händelserna på Getå hade Nina sett ”2006 fler i jobb 2006” mer som en vision medan 
målet alltid varit att stärka företagandet i Norrköping. Det skulle, som en konsekvens, leda till 
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en stärkt arbetsmarknad var tanken. Det var just den idén, att börja i rätt ände istället för att 
börja med att fråga företagen hur många fler de kan anställa med lite extra bidrag, som jag 
tyckte var så sympatisk med FöretagsNära, berättar Nina. Nu verkar det ju som om de har 
ändrat sig och då får vi lägga fram det för beslutsfattarna och försöka påverka dem istället. 
Samtidigt beskriver Nina samma konflikt som själva utmaningen och det roliga med Före-
tagsNära, att försöka få det att hänga ihop och att driva processen framåt genom att försöka 
påverka. Nina ser framför sig att FöretagsNära kommer att röra upp en del damm i kommu-
nen och att de kommer få med sig ärenden från företagen som kräver handling. Kanske 
kommer många inom kommunen att tycka att näringslivsutvecklarna är jobbiga när de kom-
mer med sina ärenden, tror hon, om deras förfrågningar visar att allt inte fungerar som det 
skulle i kommunen.  
 
Redan innan diskussionen på Getå hade Nils insett att det fanns ett dilemma i fråga om må-
len. Inom FöretagsNära måste de nu bestämma sig för vilken av inriktningarna de skall följa. 
Nils tror att det är viktigt att inte ha för många mål utan att begränsa sig till det som är möj-
ligt att uppnå. För närvarande är målbilden lite flytande, menar Nils. Han är inte riktigt van 
vid det. Han säger att det kan ha att göra med hans bakgrund och erfarenhet. I vanliga fall 
har man en styrgrupp som går igenom verksamheten och lägger upp en realistisk plan som 
sedan klubbas igenom. Att vara överens med styrgruppen med målet för verksamheten ser 
Nils som önskvärt. Den politiska styrgruppen är nog bra, kommenterar han, men de har en 
bredare bild, de är politiker och måste vara lite snabba i vändningarna. Nils skulle gärna se att 
styrgruppen OLGA tog en tydligare och mer aktiv roll med mer framträdande gränser.  
 
Nina efterfrågar också en kraftfull styrning av projektet genom en stark styrgrupp. Hon ser 
OLGA som den operativa styrgrupp som är viktigast för FöretagsNära. Det behövs en tyd-
lighet kring mål och vad det är FöretagsNära skall göra samt hur de skall veta om de har gjort 
det de ska. Någon som drar i nödbromsen om de är på väg åt fel håll. Nina säger att det läggs 
ett ganska stort ansvar på dem som projektmedlemmar. Visserligen tycker hon att det är ro-
ligt att vara med och forma arbetssättet men samtidigt tycker hon att det behövs att någon tar 
tag i de övergripande frågorna för att de skall kunna fokusera på det de skall göra. Nina tol-
kar problematiken som ett resultat av kommunens ovana att jobba i projekt. Vi näringslivsut-
vecklare som är här nu kommer ju från andra sidan och är jättevana att jobba i projekt. Det 
har varit vår arbetsform och många är superduktiga på det. Nina kommenterar att hon själv 
kanske jobbat mest i linjeorganisationen medan Niklas och Natalie är proffs på att jobba i 
projekt. Så det är ju inte konstigt om de känner sig frustrerade eftersom det är en annan styr-
ning, säger Nina.  
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Genom mötet med Arbetsförmedlingens företagsgrupp har Nils fått en mer positiv bild av 
Arbetsförmedlingen, berättar han. De är bra folk som har bra kunskap om arbetsmarknaden. 
Nils tror inte att det kommer att bli några problem att samarbeta med dem. Samtidigt ser han 
ett behov av att göra företagsbesök var för sig också. Som exempel på ärenden Nils tror kan 
vara lämpliga att hantera var för sig nämner han kommunala angelägenheter som lokalfrågor 
och bussförbindelser. Nils framhåller att de ännu inte riktigt funnit formerna för samarbetet 
med Arbetsförmedlingen.  
 
Både Nina och Nils tror att FöretagsNära som arbetssätt kommer att bli en permanent del av 
kommunens verksamhet när projekttiden löpt ut. Nina säger sig dock inte vara helt övertygad 
om samarbetet med Arbetsförmedlingen i en förlängning av FöretagsNära. Personerna som 
arbetar i företagsgruppen har hon, precis som Nils, inga problem med. De är underbara, jät-
teduktiga och superkompetenta, säger Nina, och berättar att hon är jätteimponerad av många 
av dem som kan otroligt mycket. Samtidigt kommer de från skilda världar, påpekar Nina. Det 
borde väl egentligen inte ses som ett hinder men det handlar också om hur man uppfattas ute 
hos företagen, säger hon. Jag vet att många av företagen rycker på axlarna inför Arbetsför-
medlingen. Samtidigt som många har jättebra kontakter med Arbetsförmedlingen. Det beror 
på vilken typ av företag det är.  
 
Den viktiga skiljelinjen är att de har olika syften, betonar Nina. Om FöretagsNära handlar 
om att skapa sysselsättning så är det självklart att Arbetsförmedlingen skall vara med efter-
som mätningen av resultatet görs mot om obalanstalet går ner eller ej. Om metoden imple-
menteras långsiktigt så ser Nina arbetssättet som en metod där Arbetsförmedlingen är en 
komponent i verktygslådan, precis som alla andra. De är en leverantör bland andra i frågor 
om arbetskraftsförsörjning. Det utgör oftast en liten del av samtalet med företagen när de gör 
besök. Företag som behöver ha Arbetsförmedlingens hjälp har ofta redan ett utarbetat sam-
arbete med dem, kommenterar Nina. Det finns tillfällen då företagen vill träffa en kommun-
representant och i andra situationer föredrar de att träffa en arbetsförmedlare för att på tu 
man hand diskutera frågor om arbetskraftsförsörjning. Hon säger att det ibland kan ligga Fö-
retagsNära i fatet att de är två som gör besöken ihop. Ytterligare en svårighet i att forma en 
enhetlig bild av vad det är som skall göras i FöretagsNära är att Arbetsförmedlingen har 
andra mål, utöver FöretagsNäras, att uppfylla. Nina berättar att de fört en diskussion med ar-
betsförmedlarna om detta och hon säger att hon upplevt att de på ett prestigelöst sätt hante-
rat frågan 
 
Många av Ninas funderingar kring bristerna i organiseringen av FöretagsNära är sammanlän-
kade med att projektet är politiskt tillsatt. Nina kontrasterar upplevelserna i FöretagsNära 
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med tidigare erfarenheter och beskriver situationen som ett möte mellan skilda världar. Om 
FöretagsNära hade varit ett projekt i den värld där hon kommer ifrån så hade utgångspunk-
ten tagits i kundens önskemål och därur hade mål formulerats och en organisation formats, 
berättar Nina. Här tas utgångspunkten i en annan ände. Det får vi lösa på bästa sätt, säger 
hon och tillägger att det samtidigt gör det lite spännande.  
 
För Natalie handlar FöretagsNära om att få en arbetsmetod på plats för hur kommunen skall 
arbeta med små och medelstora företag. Ett viktigt kvantitativt mål är antalet företag som 
skall besökas. När det är gjort hoppas Natalie att de skall ha en god bild av hur företagsklima-
tet ser ut i Norrköping samt strategier för hur de ärenden som kommer upp skall hanteras. 
Och så finns förhoppningen om att detta i förlängningen kan leda till positiva trender kring 
exempelvis obalanstalet, att det i alla fall inte går upp. Natalie beskriver sina erfarenheter av 
den politiskt styrda kommunen på ett sätt som liknar Ninas berättelse. För henne är den 
främsta skillnaden att Företagsnära har två styrgrupper, den politiska och så OLGA. I den se-
nare finns dessutom så många olika intressen. Natalie beskriver att hon känner en osäkerhet 
inför att det inte finns ett samlat budskap från styrgruppen OLGA. Det tycks finnas olika 
agendor. Den arbetsmarknadspolitiska sidan har ett annat perspektiv än vad kommunen har, 
kommenterar Natalie. Det blir en balansgång för projektgruppen att hantera. Den politiska 
styrgruppen beskriver Natalie som en joker i leken. De har anslagit pengar men är i övrigt så 
långt borta att det är svårt att veta om de har samma bild som OLGA. Eller ens om de har 
samma bild internt i sin grupp. Det känns osäkert, berättar Natalie. I slutänden får vi göra 
våra egna prioriteringar. Det är ju bekvämt för oss men det finns samtidigt väldigt många 
som kan ha en åsikt om att vi borde ha prioriterat annorlunda i den händelse av att vi miss-
lyckas. 
 
Om FöretagsNära skall handla om arbetsmarknadspolitiska åtgärder hade det varit bättre om 
projektet hade drivits från Arbetsförmedlingen i större utsträckning, menar Natalie. Hon 
kommenterar att det är svårt att få ihop gemensamma besök med de olika förutsättningar 
som näringslivsutvecklarna respektive arbetsförmedlarna har för sina insatser i FöretagsNära. 
Lägg därtill företagarnas fullspäckade almanackor. Det blir ett himla pyssel, konstaterar Nata-
lie. Även för Natalie är frågan om gemensamma besök något som är svårt att lösa. För Nata-
lie hänger det nära ihop med vilket av de två perspektiven på FöretagsNära som skall domi-
nera. Om FöretagsNära skall kopplas till arbetstillfällen är det klart att Arbetsförmedlingen 
skall vara med men då kanske Arbetsförmedlingen borde driva projektet i större utsträckning, 
säger Natalie.  
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Natalie har under sin första tid i FöretagsNära stött på vad hon ser som en klassisk motsätt-
ning mellan privat näringsliv och kommun. Att man har åsikter om varandra. Natalie berättar 
om ett möte de haft på kommunens tekniska kontor. En av tjänstemännen sade att det ibland 
kunde vara ganska tufft att representera kommunen eftersom man blir betraktad som inef-
fektiv och osmidig, nästan på gränsen till lite dum och allmänt ovillig. Natalie påpekar att det 
är något som man måste jobba med. Hennes egen strategi är att försöka utreda vidare vad det 
är företagen upplever som ickefungerande. Att föra en dialog om processen och den vägen 
försöka ändra attityder. Attitydförändringen är ett tufft arbete, säger Natalie, samtidigt som 
det kan vara mycket givande att träffa företagare som representant för kommunen för att 
diskutera företagets situation. 
 

FÖRANKRING AV MÅLBILDEN I STYRGRUPPERNA  
När det är dags för nästa möte i politiska styrgruppen, den 7 april 2005, har Noel förberett 
sig för att presentera den målbild som projektgruppen arbetat fram för FöretagsNära. Klas 
inleder mötet och därefter presenterar Ann-Kristin arbetsmarknadsläget varpå Norbert be-
skriver näringslivsarbetets framsteg. Nuläget i FöretagsNära presenteras som vanligt av Noel. 
Han meddelar de församlade att han avser att ge dem en rapport om var FöretagsNära be-
finner sig nu och påbörjar därefter sitt förberedda bildspel.  
 
Det övergripande budskapet i Noels presentation är att ett förbättrat företagsklimat ger för-
utsättningar för en hållbar utveckling av näringslivet och en arbetsmarknad i balans. Noel sä-
ger att FöretagsNära nu håller på att skapa sig en bild av vad som är möjligt att åstadkomma. 
Han betonar att det finns två olika spår sett till samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunen. Ett spår som handlar om att skapa arbetstillfällen och ett spår som handlar om 
att skapa tillväxt och därmed fler jobb. Detta innebär två olika metoder, förklarar han, som 
på sikt visserligen sammanfaller. Noel förtydligar att texten är hämtad från det tidigare mate-
rialet men de har stuvat lite i det för att göra det till sitt. Så visar han overheadbilder i ett ra-
sande tempo. De närvarande förefaller lyssna uppmärksamt på hans dragning. Bilderna inne-
håller budskap om visioner, mål och strategier för den närmaste tidens arbete i FöretagsNära.  
 
Visionen som FöretagsNära gjort till sin egen är att bygga upp kunskap och ett hållbart arbets-
sätt för långsiktiga och förtroendefulla relationer mellan näringsliv, kommun, arbetsförmed-
ling och andra aktörer så att förutsättningar för tillväxt i kommun och region förbättras samt 
att fler företag växer och blir mer konkurrenskraftiga.  
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Målen med FöretagsNära är i presentationen tre till antalet och åtföljs av förslag på hur de 
skall kunna mätas. Det första målet är att företagens behov av relevant stöd skall kartläggas 
och tillgodoses. Det kan mätas genom antalet uppdrag, andelen avslutade uppdrag samt ge-
nom att relatera dessa uppdrag till vilka aktörer som tar hand om vilka ärenden. Det andra 
målet är fler i jobb. Det kan mätas genom uppföljningar av personalförändringar hos företag 
som besökts samt genom obalanstalet. Det tredje målet är att öka företagens förtroende för 
kommunen och för Arbetsförmedlingen. Det kan mätas genom attitydundersökningar hos de 
företag som besökts.  
 
Strategin för den närmaste tiden är att i ett initialskede, under tiden fram till sommaren, besö-
ka uppemot 200 företag och att utvärdera arbetet fortlöpande för att kunna utveckla arbets-
sättet. En kvalitativ uppföljning ses som viktig liksom att mäta verksamhetens resultat och 
trender så som antal besök, antal uppdrag och personalförändringar. Ett arbete med att pre-
cisera och definiera mätetal för operativa mål pågår, underlaget kommer att presenteras som 
beslutsunderlag vid nästa möte i den politiska referensgruppen. Klas undrar hur de företag 
som FöretagsNära har besökt har tagit emot idén. Noel svarar att det är ungefär som i pilot-
studien, en försiktig optimism. Noel informerar om ytterligare planer och Klas tackar därefter 
för dragningen. Mötet går vidare. Förberedelserna inför arbetslivsministerns kommande be-
sök är en viktig punkt på agendan.  
 
Undan för undan reviderar Noel därefter underlaget som specificerar projektgruppens syn på 
FöretagsNäras mål. Han ger dokumentet rubriken ”Så här uppfattar FöretagsNära-gruppen 
sitt uppdrag”. Målen delas så småningom in i strategiska respektive operativa mål och inriktas 
mer och mer på näringslivsutveckling. Samtidigt tonas målet att fler personer skall ha ett ar-
bete ner. Att fler skall ha ett arbete formuleras om till att ses som en utgångspunkt för arbe-
tet. Den enda mätning som föreslås i relation till obalanstalet är att genom en enkätunder-
sökning fråga företagen som besökts om deras personalförändringar.  
 
Underlaget presenteras för den operativa styrgruppen OLGA vid ett möte den 15 april. Frå-
gan om vilken roll OLGA skall ha är den centrala punkten på dagordningen. Diskussionerna 
om gruppens roll drar ut på tiden och någon enkel lösning förefaller inte finnas, trots att 
Noel förberett ett diskussionsunderlag. Tiden för att diskutera FöretagsNäras mål och upp-
drag blir knapp. Noel läser upp den tolkning han skrivit ner för de andra och frågar om den 
stämmer överens med den uppfattning som finns i OLGA. Ann-Kristin, chefen för arbets-
marknadskontoret, kommenterar att det är jätteviktigt att betona att FöretagsNära är en del 
av tillväxtagendan. Hon saknar tydlighet i de operativa målen kring att det skall vara fler jobb 
som ett resultat av arbetet. FöretagsNära är ju en del av det övergripande målet, påpekar hon, 
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och tillägger att politikerna kommer att fråga hur många jobb som har skapats genom Före-
tagsNära. Noel svarar att de inte kan redovisa det men det kommer att mätas genom den en-
kätundersökning som planeras. Ann-Kristin vidhåller att det borde kunna skrivas tydligare. 
Noel undrar om hon nu inte är inne på att det är FöretagsNära som skall ta fram 2006 fler i 
jobb till 2006 men Ann-Kristin svarar att nej, FöretagsNära är en del av det! Jag vet nog vad 
som rör sig i huvudet på politikerna, de vill se fler jobb, tillägger hon. Arbetsförmedlingsche-
fen säger att det gör ju inget att redovisa en skattning även om det inte går att ’säkerställa’. 
Ann-Kristin säger att det är psykologiskt viktigt och tillägger att det ju också ligger i Arbets-
förmedlingens uppdrag. Nikolaus säger att jag tror att man ska vara så fräck att man säger att 
det är vår förtjänst att det har blivit fler jobb. Det kommer ju att leda till tillväxt men det är ju 
så jävla svårt att mäta orsak och verkan. Norbert är tydligt emot Ann-Kristins idé. Han målar 
än en gång upp bilden av tillväxtagendan som bestående av olika satsningar där verksamheter 
inriktade på nyföretagande, nyetableringar och befintliga företags tillväxt tillsammans ska leda 
till ”2006 fler i jobb 2006”. Ann-Kristin försvarar sitt uttalande och säger att det är inte så att 
vi spretar åt olika håll, det är bara jag som är lite mer nere i myllan. Nikolaus kommenterar att 
det är ju precis som du gör som politikerna tänker. Ann-Kristin svarar att ja, jag har ju sett in 
i deras huvuden i 25 år nu. Noel summerar diskussionen och säger att de behöver ett nytt 
möte för att diskutera frågan. Det visar sig dock svårt att hitta en passande dag som alla kan 
träffas. 
 
När FöretagsNära träffas en tid senare informerar Noel om att målen presenterats för politi-
kerna. Det ledde inte till någon märkbar reaktion hos dem, kommenterar han. Ärendet måste 
nu gå runt ett par vändor. Bland annat skall det stämmas av ytterligare med OLGA.  
 

ETT LED I ATT MARKNADSFÖRA NORRKÖPING 
Det är fullt i rummet som på Näringslivets hus går under benämningen Vargen. Klockan är 
9.45 den 3 maj 2005 och arbetslivsminister Hans Karlsson har just anlänt i bil till Norrköping 
från dagens första anhalt, ett frukostmöte på Linköpings flygplats. Björn Eriksson, landshöv-
ding och ordförande för Länsarbetsnämnden, tar till orda. Han är den som står som ansvarig 
för dagens program och för arbetslivsministerns fullspäckade agenda under dennes besök i 
Östergötland. Direkt efter mötet i Norrköping skall han med bil transporteras till Vadstena. 
Där väntar ett företagsbesök och därefter är det vidare till besök på Vadstena kommun för 
att slutligen åter besöka Linköping. Björn Eriksson lämnar direkt över ordet till kommunsty-
relsens ordförande, Klas, men nämner först att de idag har slagit rekord. Jag tror inte att vi 
har haft något statsråd som har träffat så in i helvete mycket människor fram till klockan fyra 
som arbetslivsministern ska göra här, säger han och påminner om att huvudskälet för besöket 
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är att Klas redan vid förra årets besök tyckte att det vore roligt om arbetslivsministern kom 
tillbaka. Björn Eriksson påminner om att ministern då svarade att när björklöven har mus-
öron ska jag återvända och se om det är sant allt det som jag har fått höra här. Hans Karlsson 
tillägger att det inte är många län som har en landshövding som kan arrangera möten med så 
in i helvetes mycket människor på samma dag. Stora skrattsalvor utbryter, barytonrösterna 
ekar i rummet. 
 
Klas tar till orda i egenskap av kommunstyrelsens ordförande och den som officiellt bjudit in 
arbetslivsministern. Då drar vi igång, säger han och hälsar välkomna, särskilt till Hans Karls-
son och hans medarbetare. Han kommenterar de berömda musöronen och säger att våren är 
lite senare än de hade beräknat varför musöronen faktiskt just slagit ut. Han efterfrågar däref-
ter en genomgång av alla samlade så att alla skall veta vilka som är där och vad de heter. 
Bland de församlade återfinns representanter för kommunen, FöretagsNära och dess styr-
grupper, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen.  
 
Efter genomgången tar Klas åter till orda. ”2006 fler i jobb 2006” är det namn som vi har på 
arbetet med att skapa tvåtusen fler arbetstillfällen i Norrköping fram till slutet av 2006. Han 
ger en historisk tillbakablick och berättar om Norrköpings utveckling sedan 90-talet. Det 
känner ju alla till vad som hände, säger han, att det gick lite tuffare till i Norrköping. Han 
nämner “telekomsmällen” när Ericsson försvann tillsammans med omkring tvåtusen arbets-
tillfällen och kommenterar att några av dem finns i rummet idag. Många skrattar hest. Klas 
påpekar att det är förklaringen till varför det har varit tufft en tid men nu är det mycket bätt-
re. En bidragande orsak till det är att utbildningsnivån ökat kraftigt liksom befolkningstillväx-
ten och nyföretagandet. Men i fråga om sysselsättningen pekar kurvorna åt fel håll. Inräknat 
personer som är i åtgärder och de som är öppet arbetslösa är ungefär sjutusen Norrköpings-
bor utan jobb. Det är ganska många. Det var bakgrunden till att vi började titta på det här. 
Varför är det så här? Vad fasen kan man göra åt det? Han visar en overheadbild över den sta-
tistik som ligger till grund för beräkningen av obalanstalet. I diagrammet framgår att Norrkö-
ping ligger 1939 personer över nivån i resten av länet och riket. Norrköping borde inte ligga 
så högt över snittet och skulle inte göra det om förutsättningarna var annorlunda, kommente-
rar Klas. Det finns en historisk förklaring men det borde kunna gå att utjämna skillnaden, 
påpekar han.  
 
Det vi kom fram till, fortsätter Klas, var att nu har vi arbetat på varsin kant i ett antal år, ar-
betsmarknadspolitiken på sin sida och näringslivspolitiken på sin. Vi har skällt på varandra, 
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, och vi har anklagat varandra för att inte göra 
någonting. Nu måste vi göra någonting tillsammans! Så vi bestämde oss för att sluta gnälla på 
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varandra och börja jobba ihop istället, berättar han. Klas visar ytterligare en bild som betonar 
att det nu är samverkan mellan arbetsmarknadssidan och näringslivssidan som står i fokus (se 
figur 4, sid. 63). Frågan är då hur man kan få tillväxt i befintliga företag? Tidigare har vi kan-
ske glömt bort det och mest pratat om nyföretagande och nyetableringar här i Norrköping. 
Det är där projektet FöretagsNära kommer in i bilden. Men jag ska inte prata mer om just 
FöretagsNära utan det ska Nina få göra, som jobbar med det här och är ute och träffar före-
tag. Du kan ge en bättre bild än vad jag kan om hur det fungerar och hur reaktionerna är, sä-
ger Klas vänd till Nina. Innan han lämnar över ordet nämner Klas också satsningen på nyfö-
retagande och på att få nya företag att etablera sig i Norrköping. Han återvänder än en gång 
till syftet med satsningen, det som han menar ligger till grund för hela idén. Först och främst 
så handlar det här om att fler Norrköpingsbor ska ha ett jobb att gå till. Det är det i särklass 
viktigaste, framhåller Klas. Det är ju inte bara så att vi ska ha två tusen nya jobb till 2006, vi 
har ju samma mål som alla andra, vi ska ha full sysselsättning. Det hymlar vi ju inte med 
överhuvudtaget, det här är ett delmål. Sen hoppas vi ju också att det här ska leda till att vi ska 
få ett differentierat näringsliv i Norrköping, så att vi är mer skyddade. Vi vet ju nu vad som 
hände och går vi ännu längre tillbaka i historien så vet vi vad som hände när textilen för-
svann. Är man beroende av en bransch så är det väldigt tungt. Han avslutar sin dragning och 
lämnar över till de två medarbetarna i FöretagsNära. Nina har ombetts att presentera kom-
munens del i FöretagsNära och Anita att representera Arbetsförmedlingens. 
 
Nina och Anita presenterar sig. Nina inleder, vänd till arbetslivsminister Hans Karlsson. Hon 
börjar med att knyta an till arbetslivsministerns förra besök i Norrköping och till den situa-
tion som FöretagsNära befann sig i då. Hon gör det för att betona att FöretagsNära är en del 
i tillväxtagendan och hon säger ordet del med eftertryck. Vi ser det som att FöretagsNära 
stödjer målet eller visionen med ”2006 fler i jobb 2006”, samtidigt kan vi inte själva skapa det 
men allt vårt arbete stödjer det, berättar hon. Vi är besjälade av näringslivsutveckling, alla vi 
som jobbar med det här.  
 
Därefter berättar Nina vad som hänt sedan förra året då arbetslivsministern var på besök. 
Hon nämner att medel har tillskjutits och att det nu finns en enighet om att den här satsning-
en skall genomföras. En projektledare har anställts och organisationen har riggats. Det tog ett 
tag innan man kom fram till hur det egentligen skulle se ut, berättar hon. Från början var det 
tänkt att tio näringslivsutvecklare skulle utföra arbetet, nu är det fyra anställda och ytterligare 
tre kommunmedarbetare. Anita tillägger att de är sju personer från Arbetsförmedlingen som 
under en stor del av sin arbetstid ägnar sig åt företagskontakter och åt företagsbesök. Det har 
de gjort under många år. Vi har i uppdrag att besöka företag och informera företag om våra 
tjänster och diskutera de jobb som finns, klargör hon och tillägger att de ingår i FöretagsNära 
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alla sju. Nina berättar om pilotstudien och hur de genom den kom fram till att det är otroligt 
viktigt att de frågor som framkommer under företagsbesöken tas om hand och landar någon-
stans. Vi jobbar därför inåt mot kommunens alla förvaltningar.  
 
Det övergripande målet för FöretagsNära är att bygga upp kunskap om hur näringslivsstruk-
turen ser ut, hur det ser ut i företagen och vilka behov som finns. Det ligger sen till grund för 
hur vi skall arbeta med dessa frågor framöver. Nina framhåller att FöretagsNära visserligen är 
ett projekt som skall löpa över två år, men ambitionen är att arbetssättet så småningom skall 
bli ett etablerat sätt att arbeta med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Det är vår ambi-
tion, tillägger hon. Utöver kommunen och Arbetsförmedlingen är det också en rad andra ak-
törer som arbetar med det här. Aktörer som nämns är ALMI, Linköpings universitet och oli-
ka organ och offentliga aktörer på regionnivå samt kommersiella aktörer.   
 
Hans Karlsson undrar om de kan exemplifiera vad det är företagen vill, vad har de behov av? 
Nina säger att hon kommer till det mot slutet. Först något om genomförandet. Hon klargör 
att de har valt att rikta in sig mot företag som har mellan fem och upp till ett par hundra an-
ställda. Det innebär att omkring sextonhundra besök skall genomföras till slutet av 2006. För 
att möjliggöra kunskapsuppbyggnaden dokumenteras alla besök. Än så länge har omkring 
femtio företag besökts. Anita betonar att det är en process och inte ett färdigt koncept som 
lanseras. Det innebär att det kommer att ta tid att utveckla arbetssättet. Det kan vara bra att 
skynda långsamt och att göra avstämningar för att känna av marknaden hela tiden, kommen-
terar hon. Det kommer att kosta, både i form av pengar och personal. Men vi tror på det här 
och vi ser det som en framtida modell för samverkan för att främja ett bättre näringsliv, säger 
Anita.  
 
De kommer in på vad FöretagsNära bidrar med förutom utvecklingen av en ny arbetsmodell. 
Olika situationer där FöretagsNära lyckats hitta bra lösningar som svar på företagens behov 
nämns. Som exempel tas ett företag vars moderbolag hade börjat se över om de verkligen 
skulle ha en filial i Norrköping. Där har en av kollegorna tagit på sig att se över hur man kan 
arbeta fram en lösning för att företaget skall bli kvar, berättar Nina. Det innebär visserligen 
inte fler arbetstillfällen men det bibehåller sysselsättning och det är lika värdefullt, påpekar 
Nina. Hans Karlsson frågar vad som kan få ett företag att stanna kvar och Nina svarar att det 
ofta handlar om volymkrävande verksamheter som behöver hjälp med mark och lokaler eller 
logistik. Björn Eriksson inflikar att det Nina och Anita berättar om arbetsförmedlarnas arbete 
med FöretagsNära stämmer väl överens med Länsarbetsnämndens filosofi. Länsarbetsdirek-
tören instämmer. Nära och bra företagskontakter är viktiga. Nina och Anita hakar på och sä-
ger att de mötts av positiva reaktioner på att de besöker företagen ihop. Det här har företa-
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garna inte varit med om tidigare. Därmed tackar Nina och Anita för sig och undrar om det 
finns några ytterligare frågor och reaktioner. Norbert tillägger att det här också ställer krav på 
leverantörsorganisationerna, inte minst kommunen. Han berättar för arbetslivsministern om 
hur de sedan förra besöket arbetat med att förbereda den egna organisationen. Hans Karls-
son undrar hur stor satsningen är i jämförelse med tidigare? Norbert svarar att de åtta miljo-
ner som tillskjutits i tillväxtagendans budget innebär en dubblering, både av näringslivskonto-
rets budget och av dess personalstyrka. Det är en extraordinär satsning, helt klart, säger 
Norbert. Alfhild tillägger att Arbetsförmedlingen har jobbat med företagskontakter i många 
år. Så för vår del blir det ju varken mer eller mindre egentligen. Skillnaden är att vi faktiskt 
gör det här tillsammans. Därefter tar Noah över ordet och berättar om Drivbänken, ett annat 
projekt i tillväxtagendan.  
 
När presentationen och de församlades frågor är avklarade är det dags för en gemensam 
lunch, buffé i entrén till Näringslivets hus. Arbetslivsministern tar emot den inbjudna pressen 
för en presskonferens i foajén. Enligt Norrköpings tidningars rapportering är arbetslivsminis-
tern imponerad av arbetet med att få fram nya jobb i Norrköping. Det betyder mycket om 
företagen känner att de har stöd från kommunen, kommenterar han till tidningen, annars tror 
många företag att kommunerna främst har en kontrollerande funktion.  
 
Nina berättar senare om en händelse som äger rum samma kväll som ministern besöker 
Norrköping. Historien utspelar sig på väg till landshövdingens middag för arbetslivsministern 
då hon delar bil med kommundirektör Karl. Nina pratar på om hur kul och intressant hon 
tycker att det är att jobba med FöretagsNära och säger att det finns så mycket att göra. Karl 
säger då till henne att ”ja ja, du är entusiastisk nu, men ni kan inte göra vad som helst”. Karl 
meddelar att han tänker komma ut och prata med medarbetarna i FöretagsNära. Han har 
bara inte hunnit med det än. Ryktesvägen blir jag varse att kommundirektören uttryckt irrita-
tion mot näringslivsutvecklarnas attityd gentemot kommunen liksom mot deras sätt, ”här 
kommer vi och nu ska vi lära er hur ni ska jobba i kommunen, nu ska vi förbättra allt”. 
 

NORRKÖPING RASAR I RANKING ÖVER NÄRINGSLIVSKLIMAT  
Den 9 maj 2005 presenterar SvensktNäringsliv sin årliga ranking över kommunernas före-
tagsklimat. Norrköping har tappat 30 placeringar från föregående år. Attitydfrågorna är den 
del där tappet är störst. Dagen efter publiceringen skriver Norrköpings tidningar om utfallet. 
Rubriken i artikeln är ”Vi måste bli proffsigare gentemot näringslivet”. Kommunens närings-
livskontor jobbar för fullt med att öka kontakterna med det lokala näringslivet, lyder ingres-
sen. Norbert kommenterar att kommunen måste bli bättre på att öka kontakterna med det 
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befintliga näringslivet. Han säger att de självklart inte är nöjda med resultatet av undersök-
ningen om företagsklimatet, nu skall vi visa det genom att arbeta mer kundorienterat. Enligt 
tidningen är projektet ”2006 fler jobb” en del i det arbetet. Projektet omnämns som en upp-
sökande verksamhet som bland annat ska sudda bort uppfattningen om en dålig attityd från 
kommunen genom att 2000 företag skall besökas av kommunens näringslivsutvecklare. Nor-
bert citeras igen, ”vi vill agera proffsigt gentemot näringslivet, däri ingår att vi gör de här be-
söken”. Tidningen har också vänt sig till kommunstyrelsens ordförande Klas för en kom-
mentar. Han uppges hålla med om att attityderna från kommunen måste ändras och 
förbättras. Han säger samtidigt att som socialdemokrat anser han ändå att det viktiga är att 
det blir fler arbetstillfällen och fler företag. Det är givetvis inte bra om företagen riktar kritik 
mot tjänstemännens attityder. Men det riktiga kvittot är ändå att det skapas fler jobb. 
 
Näringslivskontoret organiserar ett krismöte på Näringslivets hus med anledning av att 
Norrköpings kommun har tappat placeringar i rankingen. Norbert och hans medarbetare på 
näringslivskontoret deltar tillsammans med Noel och näringslivsutvecklarna i FöretagsNära. 
Med upprörda röster diskuteras relevansen i undersökningen, dess genomförande samt vad 
som är felet med Norrköpings företagsklimat. Trots allt arbete som lagts ner på näringslivs-
utveckling har rankingpositionen från föregående år försämrats. Norbert framhåller att de 
måste ha is i magen och hoppas att det arbete de gör nu får genomslag. Han påpekar att det 
också är viktigt att Klas, kommunstyrelsens ordförande, inte undergräver allt arbete med 
osanna uttalanden om FöretagsNära. Det är viktigt att informationen är lika från alla håll. 
Tyvärr uppkommer ju sådana här surdegar hela tiden som vi måste hantera, säger han. Klas 
och hans uttalanden diskuteras utförligt. Noel konstaterar att FöretagsNära återigen har blan-
dats samman med tillväxtagendan i Norrköpings tidningar.  
 
Som ett led i att komma till rätta med sammanblandningen av FöretagsNära och tillväxtagen-
dan intensifieras gruppens arbete med informationsstrategin. Noel tar Natalie till hjälp för att 
tillsammans med Nora på näringslivskontoret och Nathan på Marknadsbolaget Nya Norrkö-
ping försöka klargöra tillväxtagendan och dess utformning. I diskussionerna om informa-
tionsstrategin deltar även Norbert. När de pratar sig samman om vad som behöver göras vi-
sar det sig att de inte har samma bild av vad som är FöretagsNära och vad som är 
tillväxtagendan. Nathan kommenterar att det inte finns någon övergripande agenda för att 
skapa tillväxt, bara ett antal lösa projekt. FöretagsNära är för honom det enda av projekten 
som det satsas ordentligt på. Att de ensamma skall nå målet med 2006 fler i jobb 2006 är en 
omöjlighet. Natalie, Nils, Noel och Norbert håller inte med och utbrister närmast i kanon att 
så ska man inte se det. Noel ber Nathan att lyssna noga på Norberts klargörande. Norbert 
förtydligar att för det första är det den ordinarie verksamheten i kommunens alla kontor och 
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bolag som skall jobba mot detta mål. Därutöver tillkommer extra satsningar på FöretagsNära, 
Drivbänken och andra projekt. Nathan kommenterar att det är ju jättebra om det är så men 
påpekar att det inte står skrivet i något enda papper han har tagit del av. Det finns visst, kont-
rar Norbert, så stod det formulerat redan inför Stavsjödagen. Norbert summerar att de måste 
klargöra de övergripande frågorna innan informationsstrategin kan formuleras. Noel undrar 
hur länge de skall acceptera att olika personer går och bär på olika bilder av satsningen. De 
kommer fram till att ett dokument behöver arbetas fram som beskriver ”2006 fler i jobb 
2006”, där mål, insatser och organisation specificeras. Nathan vill diskutera målet med till-
växtagendan och om det verkligen bör vara ”2006 fler i jobb 2006” men då sätter Norbert 
stopp. Han betonar att det är ett politiskt tillsatt mål som formulerades för att satsningen 
skulle finansieras. Det går inte att ändra på i efterhand. Det här arbetet syftar i förlängningen 
till att skapa fler arbetstillfällen men sedan vet vi att det inte kan ske om inte fler företag väx-
er. Norbert meddelar att han avser att förankra diskussionen de haft i idéutvecklingsgruppen.  
 

FÖRETAGSBESÖK 
Vid FöretagsNäras möte i maj 2005 berättar Noel att politikerna uttryckt önskemål om att få 
vara med vid företagsbesök. Främst är det Klas och Kjell som gärna vill följa med. Förslaget 
möts med stora protester om att det skulle innebära en stor belastning för FöretagsNäras 
medarbetare. Förslaget kommer just efter att resultatet av SvensktNäringslivs ranking presen-
terats. Natalie undrar om inte politikerna kan göra egna besök? Noel försvarar förslaget och 
påpekar att det kan vara en bra idé ur pedagogisk synvinkel eftersom politikerna bör få veta 
hur det kan gå till. Natalie och Anita undrar vad som är syftet med att politikerna ska följa 
med? Skall de studera FöretagsNära eller företagen? Natalie kommenterar att Klas borde gå 
ut i egen person och inte som prao. Noel föreslår att de ju kan hjälpa honom att lära sig göra 
företagsbesök. Anders kommenterar att Klas ju också är en del av FöretagsNära och Noel 
håller med. Så är det ju. Niklas är tveksam. Jag skulle inte kunna föra en normal dialog med 
honom med, säger han. Natalie föreslår att de skall ordna ett specialmöte med en grupp före-
tagare som kommunstyrelsens ordförande kan diskutera med. Arne berättar om tidigare erfa-
renheter Arbetsförmedlingen har av politikermedverkan på besök. Det var rätt bra, menar 
han.  
 
Noel försöker sälja in förslaget. Jag tror vi har möjlighet att vinna en poäng här, hos dem 
som finansierar oss, kommenterar han. Nils föreslår att visst kan vi ta med någon men låt oss 
vänta med det tills vi har ett ’säkert kort’ bland företagen. Noel framhåller att hela styrgrup-
pen gärna vill följa med före sommaren. Arne säger till Nils, du och jag har ju ett par företag 
dit vi kan ta med dem. Diskussionen går vidare och kopplas till den nyligen presenterade ran-
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kingen över företagsklimat och till den kraftiga kritik företagarna riktar mot kommunens 
tjänstemannaorganisation. Politikernas önskemål om att få följa med på besöken ses med 
misstänksamhet, är det ett led i att försöka vända trenden med dåliga rankingresultat? Noel 
undrar hur lång tid de behöver på sig för att ta fram ett förslag. De får en vecka.  
 
Vid nästa möte har Noel fått in förslag från näringslivsutvecklarna på företag som förtroen-
devalda kan följa med på och förslagen tas upp till diskussion. Nils föreslår två företag där 
politikerna verkligen kan bidra till diskussionen och ”kommer i skottgluggen”. Noel är tvek-
sam men Niklas, Natalie och Nils menar att företagen måste få ut något av att politikerna 
kommer med. Natalie påpekar att politikerna tappar i anseende om de bara tittar på och inte 
bidrar. Noel svarar att det inte är vårt jobb att besluta, det har de redan gjort. Näringslivsut-
vecklarna kontrar med att det är det enda sättet vi tolererar. Noel meddelar att han ska lägga 
fram detta förslag på politikernas nästa möte och de får då bestämma. Han påpekar att om ni 
tar med någon från oppositionen så kan de ju inte ge några löften. Nils menar att det bästa 
vore om Klas eller Katrin följde med eftersom de är i politiskt ledande samt har den inrikt-
ning som är lämplig. Natalie är påtagligt upprörd över att politikerna tvingar näringslivsut-
vecklarna att låta dem följa med. Först ger de oss ett uppdrag att fullfölja och sen tar de till-
baka det, säger hon irriterat. Noel säger att det kommer inte bli roligt att lägga fram allt detta 
för politiska styrgruppen. Natalie undrar om inte Noel kan försöka få besöken till att börja i 
mitten av augusti, så vinner vi lite tid? Det är ju mycket som ska klaffa, med företaget, Före-
tagsNära, politikerna och Arbetsförmedlingen. Hon tillägger att hon ju inte ens har någon 
uppfattning om dessa politiker, jag vet bara vilka ett par av dem är. Den där Klas har jag ju så 
dåliga föreställningar om efter hans uttalanden så… Hon avslutar inte meningen. Noel kom-
menterar inte det sista utan säger bara att jag vill ha en kort sammanställning över ett par be-
sök var som jag kan ta med mig till den politiska styrgruppen på måndag.  
 
Under tiden som följer på arbetslivsministerns besök i Norrköping fortsätter näringslivsut-
vecklarna och arbetsförmedlarna sitt arbete med företagsbesöken. De träffas regelbundet och 
stämmer av gjorda erfarenheter samt utvecklar arbetssättet. Företagsbesöken genomförs an-
tingen tillsammans eller var för sig, beroende på syftet med besöket och förutsättningarna för 
att få ihop scheman. Under våren fortsätter också uppbyggnaden av kontaktnät med aktörer 
som kan vara relevanta för deras eget arbete och för företagen som besöks. Inte minst kom-
munala enheter står på agendan över verksamheter att sätta sig in i. Näringslivsutvecklarna 
träffar bland annat den grupp som arbetar med Drivbänken på ProNova Science Park och 
Nicole som har hand om mycket företagsfrågor för näringslivskontorets räkning.  
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Parallellt med besöksverksamheten och kontaktbyggandet arbetar Noel vidare med att för-
tydliga FöretagsNäras mål och syfte i relation till tillväxtagendan. När han återigen rapporte-
rar om FöretagsNäras verksamhet vid ett möte i politiska styrgruppen, den 23 maj, informe-
rar han om att det finns en begreppsförvirring kring kommunens olika satsningar. 
FöretagsNära likställs allt för ofta med tillväxtagendan. Som lösning på problemet arbetar 
Noel tillsammans med näringslivskontorets informatör, Marknadsbolaget Nya Norrköping 
och kommunens informationskontor med att ta fram en informationsstrategi för hela till-
växtagendan. 
 
Vid mötet berättar Noel också att han har förankrat de förtroendevaldas uttalade önskemål 
om att få följa med FöretagsNära på företagsbesök i projektgruppen. Det går inte att vara en 
fluga på väggen om man är känd, säger han. Vi har diskuterat detta en hel del. Vi vill lägga 
upp det på ett smart sätt, ni får följa med på ett uppföljningsbesök, så att det blir en nytta. Vi 
kan se ett antal lämpliga företag, men det är lämpligt först i höst. Kjell, som är den som lagt 
fram förslaget, opponerar sig. Han förtydligar att hans idé var att besöken skulle syfta till att 
styrgruppen skulle få en bättre känsla för vad FöretagsNära gör och därmed underlätta arbe-
tet i styrgruppen. Om det är återbesök vi ska följa med på är det ju ingen idé, säger han. Noel 
förklarar att om det är ett förstagångsbesök så vet vi inget innan vi kommer dit om var besö-
ket kommer landa. En av de socialdemokratiska företrädarna, Karin, undrar hur det kan vara 
ett hinder om kommunstyrelsens ordförande är med. Ann-Kristin fyller på, vad är det för 
nackdel att ha med en medlem i politiska styrgruppen? Noel svarar att det inte alls är något 
fel, det blir bara inte samma möte. Klas säger att han håller med Kjell. Vi behöver få den för-
ståelsen, fortsätter han. Noel föreslår att de skall ta fram ett antal förslag och sedan får de 
förtroendevalda välja. Kjell vidhåller att det måste vara ett förstagångsbesök, annars lägger vi 
ner hela idén, säger han. Klas tycker att de i alla fall skall testa och om det inte fungerar så får 
de ändra metod. Kjell säger att det väl måste kunna gå att matcha ihop något lämpligt? Karin 
kommenterar att de förtroendevaldas medverkan ju kan fungera som ett signalsystem för att 
visa att vi tycker att detta är viktigt. En av deltagarna föreslår att man ju inte behöver göra det 
så komplicerat. 
 
Noel informerar politiska styrgruppen om att nästan åttio företagsbesök gjorts, varav fyrtio-
fyra är utförda av enbart näringslivsutvecklare och trettio är gjorda tillsammans med arbets-
förmedlare. Besöken har lett till tjugoen konkreta uppdrag. Noel får frågan hur många poten-
tiella nya jobb som kan finnas på de företag FöretagsNära besökt. Noel svarar att de kan 
urskilja möjliga personalförändringar i ett tjugotal företag, huvudsakligen i positiv riktning. 
Det är dock en grov skattning, säger han och tillägger att det antagligen handlar om ett plus 
på omkring hundra personer. Ann-Kristin undrar varför över hälften av besöken gjorts utan 
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Arbetsförmedlingen. Det är ju en av poängerna med detta, påpekar hon. Noel svarar att det 
är svårt att passa in tider. Vi har ambitionen att göra det ihop men de lägger ju bara in 1,25 
tjänster, kommenterar han. Ann-Kristin undrar om det inte borde gå att matcha mer med de-
ras interna företagsbesök. Noel svarar att de försöker. En av de förtroendevalda socialdemo-
kraterna, Karin, som också sitter i arbetsmarknadsnämnden, förstärker Ann-Kristins budskap 
och påpekar att vitsen är ju att vi gör det ihop och att vi visar det utåt. Hon säger att de ska ta 
med sig frågan till arbetsmarknadsnämnden. Ann-Kristin säger att hon tänker ställa nämnden 
till svars när hon träffar dem senare samma eftermiddag.  
 
Kjell, oppositionsråd för moderaterna, säger till Noel och övriga församlade att det är ett bra 
jobb ni med FöretagsNära gör men jag tror inte turnén leder till 2000 nya jobb. Däremot tror 
jag det är jättebra på lång sikt. Det är viktigt att ni vårdar de kommentarer som kommer upp 
och ser till att de följs upp. Någon måste vara huvudansvarig. Det är jätteviktigt för det lång-
siktiga. Det huvudsakliga är ju enligt Klas att skaffa jobb, men om detta med att följa upp 
inte sköts så kommer det att bli negativt. Det här kommer jag inte att släppa! 
 
När Noel rapporterar till styrgruppen OLGA i början av juni meddelar han att de planerar en 
utvärdering av den första tidens företagsbesök. De ska också se över logistiken för bokningar 
av besök och sträva efter att hitta möjligheter för att göra besöken gemensamt.  
 

SKILDA SYNSÄTT 
När ett par månader av projekttiden förflutit är den stora frågan de olika synsätten på Före-
tagsNära. Frågan understryks i flera olika sammanhang under perioden fram till sommaren.  
 

KOMMUNDIREKTÖRENS KLARGÖRANDE 

En händelse som avviker från det projektgruppens vanliga mötesrutiner är kommundirektö-
ren Karls medverkan vid ett möte i mitten av juni 2005. Mötet äger rum i Arbetsförmedling-
ens lokaler på Hospitalsgatan. Med på mötet är även Norbert. Noel introducerar Karl och 
Norbert för medarbetarna i FöretagsNära. Både näringslivsutvecklarna och arbetsförmedlar-
na är med på mötet. Idag är de samlade för att tala om hur situationen ser ut nu och vad som 
var tanken från början. Stämmer våra tolkningar av FöretagsNära överens med andras tolk-
ningar? inleder Noel. Frågan ställs både direkt riktat mot cheferna och retoriskt. Karl tar över 
och säger att ”jag tar det från hjärtat”. Han inleder med att berätta vad kommunen är för or-
ganisation och varför man jobbar ihop med staten i sådana här frågor. Kommunen är till stor 
del en genomförarorganisation till staten, få frågor är kommunens egna. De strukturomställ-
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ningar som Norrköping genomgått de senaste 40-50 åren kräver en mer aktiv näringslivspoli-
tik. Norrköpings kommun hade inte någon näringslivspolitik att tala om förrän under mitten 
av 90-talet. Han kommer så in på varför de är där de är idag. Vi har känt av de här två pro-
centens högre arbetslöshet, säger Karl, och berättar om mötet med Länsstyrelsen och 
Länsarbetsnämnden i februari 2004. Det var det viktigaste avstampet, påpekar han. Karl be-
rättar att de då bestämde att de måste göra allt som står till buds för att komma till rätta med 
arbetslösheten. Det är ursprunget till satsningen. Överenskommelsen var att vi skulle göra ett 
större arbete ihop med Arbetsförmedlingen för att se om det finns företag som kan tänka sig 
att våga och vilja göra mer. Sen har ni själva ihop med Noel varit med och utformat vad det 
har blivit, tillägger han. Vart vi landar kan vi ju inte veta, det får vi se. Vi får utvärdera på kort 
och på lång sikt. Vi kommer nog att kunna se effekter längre fram, om vi bara håller fast vid 
strävan att fler människor ska ha en egen försörjning, säger Karl. 
 
Därefter hör sig Karl för med medarbetarna i FöretagsNära om deras erfarenheter. Arbets-
förmedlarna kommenterar att det än så länge handlat mest om kommunrelaterade frågor när 
de gjort besök tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare. Anita berättar att många 
besök har genomförts på företag som redan är bekanta för Arbetsförmedlingen och att det 
har varit mycket fokus på kommunens intresse för företagen, inte så mycket på arbetsför-
medlingsfrågor. Det beror inte på näringslivsutvecklarna utan på att företagen hellre vill dis-
kutera kommunens intresse, påpekar hon. Då är det svårt att ”vaska fram fler jobb”, tillägger 
Anita. Anders fyller i att han upplever att det är mer dignitet i besöken nu än om det bara är 
arbetsförmedlingsbesök. Nu är det ett forum för att diskutera med kommunen och det gör 
det lättare att komma ut till företagen. Nina säger att som vi tolkar vårt uppdrag handlar det 
om att hjälpa till att skapa förutsättningar för tillväxt. Nina berättar att alla förvaltningar visar 
välvilja och samarbetsvilja, de har inte mött något motstånd. Samtidigt är det få som kan se 
det processuella, kommenterar hon. Vi måste hitta något sätt att skära tvärs igenom och inte 
tänka i vattentäta skott, är hennes budskap. Norbert infogar med eftertryck att lyckas vi inte 
landa en fråga så tappar vi en kund. 
 
Frågan om det övergripande målet för satsningen lyfts upp till diskussion av Nils som säger 
att de 2000 jobben inte går att få fram på en gång. Det måste vi vara överens om, säger han 
vänd till kommundirektören. Karl svarar att det är som han sagt inledningsvis. Ni får aldrig 
darra på manschetten med varför kommunen har startat detta. Det kan man kanske inte lyfta 
fram först, men det bör lyftas fram kontinuerligt. Nina skjuter in att de tjatar om de här frå-
gorna eftersom de är så vana att jobba i projekt och att stämma av mot mål. Vi tror inte att vi 
kommer att nå 2006 fler i jobb 2006, säger Nina och undrar hur det annars skall gå att stäm-
ma av om det har lyckats. Tidningarna kommer att säga att kommunen inte har nått målet, 
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tillägger hon. Norbert påminner om att det är de samlade insatserna som ska ge resultat, inte 
bara FöretagsNära. Nina håller med men påpekar att det inte är det budskap som framställs. 
Karl säger att en kommun är en politisk organisation. Beslut är taget av en majoritet, även 
fast vi inte ville det, och då kan inte vi som tjänstemän tolka om det, säger Karl. Det vi kan 
göra är att vara tydliga med hur vi jobbar med det för att åstadkomma resultat och bra kom-
munikation under resans gång, tillfogar han. Det är ju ingen som kommer att kräva att ni ska 
knacka dörr och sedan bedöma om ni har lyckats, det är ett kontinuerligt förbättringsarbete, 
säger han och tillägger att näringslivsfrågorna har otroligt hög prioritet just nu. Niklas kom-
menterar att det Karl säger låter väldigt bra men han undrar om alla verkligen står bakom det. 
Norbert ber Niklas ge ett exempel. Niklas förtydligar att vissa ser det mer som arbetsmark-
nadspolitik och inte näringslivspolitik. Karl svarar med att påminna om att det ju är syntesen 
som är det viktiga. Och arbetslivsminister Hans Karlsson applåderar, tillägger han med nöjd 
min. Norbert säger att om de stöter på fler sådana exempel så måste de meddela det. Vi be-
höver ju förankra det här både internt och externt, poängterar han. Noel säger att det ser oli-
ka ut beroende på vem som beskriver det. Om man säger ”hund” så ser vissa framför sig en 
grand danois medan andra ser en tax. Vi tar ju på oss ett ansvar för att utveckla företag som i 
sin tur ser till att jobb skapas och det är ju en del av 2006. Men inte hela, tillfogar han. Efter 
kaffepausen lämnar direktörerna sällskapet för andra ärenden och den vanliga mötesrutinen 
tar över.  
 
Efter pausen fortsätter mötet utan cheferna. Diskussionen i projektgruppen handlar bland 
annat om de förtroendevaldas medverkan på företagsbesök. Noel berättar att de förtroende-
valda helst vill medverka före sommaren och han har fått några förslag från näringslivsut-
vecklarna. Nils och Arne har redan genomfört ett företagsbesök på ett företag tillsammans 
med Kjell. Nils kommenterar att det var ett bra besök, företaget behöver ytterligare lokaler 
för att kunna utvidga sin verksamhet.  
 
Diskussionen om politikermedverkan vid företagsbesök blir en stående punkt på gruppens 
dagordning. I juni har även Nina hittat företag som passar bra att ta med Karin till. Företa-
gets representanter har uttryckt stort intresse att träffa just Karin eftersom hon är den politis-
ka ledningens talesman i frågor som rör deras verksamhetsområde. Nils berättar att Kjell 
hade en otydlig idé om vad det är vi håller på med i FöretagsNära när han klev in i bilen för 
att följa med på besök. När vi hade genomfört besöket verkade han betydligt mer lättad. Det 
är möjligt att Karl och Norbert och de förtroendevalda också har en väldigt otydlig föreställ-
ning om vad vi håller på med. Därför är det bra om de är med på våra besök.  
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OLIKA BILDER 

Sedan starten av FöretagsNära har nu närmare fem månader förflutit. Tiden har mestadels 
gått åt till att bygga upp verksamheten. När Noel blickar tillbaka på den första tiden i Före-
tagsNära är det med blandade känslor. Under den här tiden har de gått från ord till handling 
och från internt till mer externt inriktat arbete. Det inledande arbetet har tagit längre tid än 
Noel hade förväntat. Mycket kraft har ägnats åt att bygga upp kunskap och den så kallade 
infrastrukturen i form av kontaktnät. Uppbyggnaden av FöretagsNära har byggt på den tolk-
ning av uppdraget som han tillsammans med Norbert och Nikolaus arbetat fram. Med facit i 
hand hade det kanske varit bra att ägna sig mer åt informationsaktiviteter gentemot olika po-
litiska forum för att undvika skiftande bilder av vad FöretagsNära är och gör. Noel kommen-
terar att olika utsagor kan leda till felaktiga och skiftande förväntningar, vilket inte är önsk-
värt. Som exempel på situationer där det framgått att inblandade personer har olika bilder av 
FöretagsNära nämner Noel ett uttalande av kommundirektören i strategiska utskottet, där 
han sagt att FöretagsNära inte skall vara någon förlängning av Norbert. Ett annat exempel är 
kommunstyrelsens ordförandes uttalande om att ”FöretagsNära inte skall vara något kitt för 
näringslivskontoret”. Noel kommenterar att han aldrig fått någon förklaring till uttalandena. 
Han berättar också om ett tredje exempel som han hämtar från mötet i politiska styrgruppen 
och Ann-Kristins upprördhet över att fler besök inte gjorts tillsammans med Arbetsförmed-
lingen. Ann-Kristin frågade Noel i samband med mötet hur han kan ta så lätt på det som är 
allra viktigast i verksamheten. Då kände jag att vi nog pratar väldigt olika språk, berättar 
Noel. Utöver dessa exempel händer det enligt Noel att han stöter på folk som slår en på ax-
eln och säger ”vad roligt att ni skall fixa så många jobb”.  
 
Han själv, Norbert och medarbetarna i FöretagsNära är enligt Noel på det klara över vad de 
är ute efter med FöretagsNära. Jag inbillar mig att vi är rätt så ”samsnackade” om vad vi vill 
åstadkomma, tillägger han. Jag tror till och med att vi är ganska samsnackade med Arbets-
förmedlingen. Han inkluderar Nikolaus i gruppen som har en gemensam bild av FöretagsNä-
ra, där finns det en samsyn. Noel är däremot mer tveksam till kommundirektörens bild. Han 
berättar att han ville skrika rakt ut när Norbert vid mötet med kommundirektören försökte 
förankra bilden av FöretagsNära som en del av tillväxtagendan hos kommundirektören genom 
att fråga rakt ut om han höll med, varpå Karl svarar att han inte hade lyssnat på vad Norbert 
sagt. Det är vid sådana tillfällen som jag undrar om det verkligen är riktigt samsnackat mellan 
dem som ger oss våra förutsättningar, säger Noel. Det finns fler exempel på olika bilder av 
FöretagsNära. Noel berättar om ett underlag som arbetats fram inför den allmänpolitiska de-
batten. I beskrivningen av tillväxtagendan nämns enbart FöretagsNära och inget annat. Det 
som står är att FöretagsNära genom uppsökande verksamhet skall skapa arbetstillfällen sär-
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skilt för de värst utsatta, berättar Noel. Med hjälp av Norbert såg Noel till att formuleringen 
ändrades. I efterhand fick Noel veta att Ann-Kristin fört in formuleringen utan hans och 
Norberts vetskap. Deras egen ändring har inte meddelats Ann-Kristin. Noel kommenterar att 
det är lite ”så där” med samarbetet.  
 
Ju längre processen löper desto tydligare blir det att diskrepansen mellan olika personers sätt 
att se på och tala om FöretagsNära inte förefaller försvinna. Noel är inte ensam bärare av 
idén om FöretagsNära som ett näringslivsutvecklingsprojekt men det finns motstånd. 
 

”BRIST PÅ MANDAT OCH ÖVERFLÖD AV ANSVAR” 

I konferenslokalen Lilla Knäppingen på andra våningen i Stadsmuseet träffas FöretagsNäras 
medarbetare, den 26 juni 2005 efter lunch, för att stämma av den första tidens arbete och dis-
kutera hur arbetssättet bör utvecklas. Det är FöretagsNäras sista gemensamma aktivitet innan 
sommaruppehållet och målet med de två dagarnas möten är att diskutera igenom det som va-
rit och det som skall komma. Nästan alla är på plats, saknas gör bara arbetsförmedlarna Anita 
och Alf. Noel har förberett en agenda. Först ut på dagordningen är informationsstrategin. 
Noel har tillsammans med Natalie och Nora, informatör på näringslivskontoret, tagit fram ett 
underlag för diskussionen. Texten ”Frågor och svar” är tänkt att användas som ett underlag 
av alla som undrar över och pratar om FöretagsNära. Därför är det viktigt att vi är överens 
om det som står, säger Noel. I texten är Arbetsförmedlingen inte inkluderad. Det är mening-
en att det ska utökas med den delen så småningom, menar Noel. Det visar sig att mötesdelta-
garna inte har läst underlaget och därför föregås diskussionen av att alla läser igenom texten. 
Nils undrar om de ska diskutera tillväxtagendan och FöretagsNära ihop? Noel svarar att det 
är ju så man ser på det. Formuleringarna i dokumentet diskuteras. Natalie berättar att de var 
måna om att ha med formuleringen att de ser sig som tydligast knutna till näringslivskonto-
ret. Arne bifaller, det är ni ju. Nina förtydligar att hon inte tycker att de är det. Jag har ingen 
koll på vad som händer där, säger hon. Noel säger att näringslivskontoret är FöretagsNäras 
”fodervärdar” under uppbyggnadsperioden, samtidigt är FöretagsNära inte integrerat i när-
ingslivskontoret eftersom projektet är taget direkt av kommunstyrelsen.  
 
Gruppen diskuterar hur Arbetsförmedlingen kan vävas in i beskrivningen. Nina kommente-
rar att det som är unikt med FöretagsNära är att vi kan väva in Arbetsförmedlingen och 
kompetensdiskussionen i företagsutvecklingsdiskussionen. Det är det nya, det är tanken. Att 
det sedan inte blir så, det är en annan sak, tillägger hon. Jag tror inte att det någonsin blir en 
sammanvävd diskussion men vitsen är ju att de ser att vi är ute tillsammans, kommenterar 
Nina. Anna säger att på sikt kan det ju bli så. Nina håller inte med. Hon tycker att det vore 
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bättre om de gjorde besök var för sig. Men låt oss skriva som de vill ha det, tillfogar hon. 
Noel frågar irriterat varför de har den här diskussionen? Nils kommenterar att det är som om 
de sitter och skriver det andra vill höra. Natalie förtydligar att det återigen handlar om att de 
inte har en gemensam bild av vad det här är. Hon förefaller upprörd och säger att det ju inte 
spelar någon roll om de lämnar fram sitt förslag och får det godkänt, för sen är det ju inte 
den bilden beslutsfattarna ger uttryck för i alla fall. Alla kommunala politiker och tjänstemän 
har ju fått till sig det här mantrat ”2006 fler i jobb 2006”, tillägger Natalie. Hon berättar om 
ett företagsbesök där en av politikerna följde med och gav uttryck för den bilden. Noel tycker 
att de ska gå vidare med skrivelsen. 
 
Niklas vill att de ska formulera FöretagsNäras möjligheter till påverkan tydligare. Nina kom-
menterar att de ju inte har några extraordinära mandat, så vilken förankring och vilka mandat 
är det som avses i texten? Vi har ju ingetdera, påpekar hon irriterat. Natalie säger att om nå-
gon frågar mig vad jag har för mandat och befogenhet svarar jag ”inget”, men jag har ansvar 
för att genomföra 1300 företagsbesök. Nils påpekar att hon ju har kunskap och kompetens 
om företag, det kommer man långt med. Natalie undrar hur arbetsförmedlarna känner inför 
formuleringen. Anneli svarar att de inte har något extra för just FöretagsNära. De diskuterar 
vilka grunder att agera och påverka som gruppen har. Natalie föreslår att metoden de håller 
på att utveckla kanske tydliggör ett behov av en person med extra mandat att agera. Noel gör 
en ny formulering och läser upp den. Niklas tycker fortfarande att det låter vagt. Allt hänger 
på att förvaltningarna visar sig välvilliga att ställa upp på näringslivsutvecklarnas förfrågning-
ar, konstaterar de. De kommer in på målen med verksamheten och för näringslivsprogram-
met eftersom bägge formuleringar finns omnämnda i diskussionsunderlaget. Diskussionen 
blir hetsig när Noel frågar om de också borde ha med AMS mål. Han frågar arbetsförmed-
larna om det inom Arbetsförmedlingen finns formulerat hur de skall bidra till tillväxtagendan. 
Alvar svarar att det finns det bara på riksplanet. Arne tillägger att det ständigt ändras.  
 
Alvar konstaterar att det förefaller som om näringslivsutvecklarna fortfarande diskuterar var-
för de blev anställda. Jag förstår er, för det är så luddigt, säger han och tillägger att han tycker 
att de har fastnat i ett träsk som de inte kan ta sig ur. Politikerna har fattat ett beslut och sen 
får ni bestämma er för utförandet. Nina säger att för henne räcker det inte med att bara göra 
besök när hon ser att det finns så mycket mer som man skulle kunna göra så mycket bättre. 
Visst rör vi oss utanför vårt eget fält ganska ofta, medger hon, men det är på grund av vårt 
engagemang. Alvar förtydligar att han tror att det är en kulturkrock. De fattar inte vad ni pra-
tar om. De jobbar inte så i en politiskt styrd organisation. Det blir för mycket gnölande om 
mål och så vidare. Så funkar det inte i deras värld. Nils säger att han förstår vad Alvar menar 
och Nina håller med. Det är bra det du säger. Diskussionen går därefter över till formalia 
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kring dokumentet som ska formuleras. Samtalsklimatet blir betydligt lugnare. De diskuterar 
igenom dokumentets formuleringar och Noel ber arbetsförmedlarna bidra med formulering-
ar till avsnittet om Arbetsförmedlingen. I nästa steg skall dokumentet förankras hos närings-
livsdirektören och kommundirektören. I den efterföljande pausen frågar Alvar mig om jag 
har strukit hans kommentar. Vi finnar har ett sådant sätt bara, ”jobba mer och prata mindre”, 
förklarar han och skrattar. Jag skrattar också. Efter pausen vill Noel att de skall diskutera vil-
ka effekter FöretagsNära kan tänkas leda till, i bemärkelsen vad som är möjligt att åstad-
komma med arbetet. Ett sätt att flytta fokus från målen som upplevs som divergerande är att 
sätta fokus på vad FöretagsNära bidrar med blir en alternativ strategi för att skapa legitimitet. 
De församlade läser igenom det underlag som Noel förberett. Listan över möjliga effekter är 
lång och innehåller över tjugo punkter. Bland punkterna märks allt ifrån att åstadkomma en 
bättre organisation för kommunens företagskontakter till ett bättre företagsklimat. Nina vill 
att dialogen med företagen skall lyftas fram mer liksom att arbetssättet innebär ett mer proak-
tivt förhållningssätt från kommunen. Mötesdeltagarna föreslår en mängd tillägg av olika slag. 
Nils kommenterar att det är mycket som de skall åstadkomma. Niklas förtydligar att det som 
nu diskuteras inte är målsättningar utan möjliga effekter av arbetet. Noel håller med. Norton 
vill gärna föra in några punkter som rör skolområdet för vilket han ansvarar.  
 
Dagen ägnas också åt att klargöra nyheter i Arbetsförmedlingens portfölj. Arne berättar om 
en ny form av anställningsstöd som införts för ungdomar. Anna berättar om en kollega på 
Arbetsförmedlingen som med inspiration från Arbetsförmedlingen i Stockholm har startat ett 
arbete i Norrköping som går ut på att knacka dörr hos företag för att få ut folk med aktivi-
tetsgaranti. Hon berättar att han har lyckats bra. Nina kommenterar att om det inte innebär 
hållbara anställningar så är det bara kosmetika. Anna håller inte med och säger att även om 
det bara är för ett par veckor så kan det vara värdefullt att få ut personer som gått länge utan 
jobb eftersom det är viktigt att få stimulans. Anneli berättar att besöken inte är så uttömman-
de att de får räknas som företagsbesök enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer. Nils påpekar att 
den här ”jobbjakten” är en konkurrent till FöretagsNära. Nina håller inte med och menar att 
det snarare är att betrakta som ett komplement. Hon berättar att hon hört den ansvarige 
kommentera att hans sätt är det enda rätta sättet att arbeta på. Han förstår inte alls vad ni i 
Arbetsförmedlingens företagsgrupp håller på med, tror Nina. Anna instämmer, så känner de 
också. Alvar säger till Anna att de måste se över vad den där jobbjakten handlar om. Han be-
rättar att de kollade upp en liknande grej för några år sen, där det sagts att de fått ut 100 per-
soner, i själva verket var det en två-tre stycken. Niklas säger att den kritik han hört från före-
tagen riktar sig just mot det sättet att jobba. Arne tycker att de borde ta upp frågan med 
OLGA. Anna inflikar att det väl är bra att han gör besök? Nej, det är det inte, kontrar Nina. 
Att bara besöka är ju inte ett självändamål, det måste göras med kvalitet. Blir det fel kan det 
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vara svårt att komma igen. Alvar kommenterar att den här frågan egentligen är ett internt ar-
betsförmedlingsproblem, men tycker att de kan ta det här eftersom det även skadar Före-
tagsNära. De tackar därefter varandra för dagens möte, vi ses imorgon! 
 
Den andra dagen vigs till stor del åt Nortons arbete med kontakter mellan kommunens skol-
relaterade verksamhet och näringslivet, samt till slutsatserna av AMS senaste arbetsmark-
nadsprognos. Noel berättar om den utvärdering av FöretagsNäras besöksverksamhet som de 
gett ett externt företag i uppdrag att genomföra. Han vill gärna ha förslag på vad som skall 
ingå i utvärderingen. Nina vill att utvärderingen skall kartlägga dels om FöretagsNära är bra 
för det enskilda företaget och dels om företagaren upplever att FöretagsNära är bra för 
Norrköping. Anneli vill gärna veta om företagen tycker att det är någon vits med att de 
kommer ihop eller om det hade varit lika bra om de kommit var för sig. Nina tycker att det är 
en bra idé, särskilt eftersom den frågan är ”politikernas käpphäst”.   
 
Noel har förberett ett underlag rör att åstadkomma en gemensam handlingsplan för samord-
ning av företagsbesök. Han undrar vad mötesdeltagarna har för åsikter och kommentarer om 
texten. Niklas tycker att de skall trycka hårdare på skillnaderna i personalinsatser. Närings-
livsutvecklarna har 400 % jämfört med arbetsförmedlarna, det är det som är orsaken till sam-
ordningssvårigheterna. Diskussionen övergår därefter till planering av de fortsatta företagsbe-
söken och till hur de skall kunna samordna besöken på bättre sätt.  
 
När mötestiden är slut finns det fortfarande punkter kvar på agendan. Ett nytt möte bokas i 
augusti och därefter tackar projektledaren för dessa två dagar. Sedan avslutas mötet. Vi äter 
en god sommarlunch tillsammans på Knäppingen och Noel framför gratulationer till Natalie 
som fyllt jämnt och överräcker en bukett blommor. Det är sommar i luften där vi sitter ute 
på innergården mitt i stan. Tiden sedan starten av projektet och avsparken har gått fort och 
mycket har hänt. Sommaruppehållet som väntar projektgruppen förefaller välkommet.  
 
Under de två dagar som sommarkonferensen pågår förevisas mycket av den frustration som 
näringslivsutvecklarna upplever inför det otydliga uppdraget. En spricka mellan de frustrera-
de näringslivsutvecklarna och Noel framträder. Projektledarens roll som länk mellan kom-
munens olika styrgrupper och projektgruppen skapar en svår sits. Näringslivsutvecklarna som 
grupp är vid det här laget nära sammansvetsade och de peppar varandra när de stöter på hin-
der i arbetet och hot mot den bild av FöretagsNära som de försöker föra fram. Arbetsför-
medlarna har en mer avslappnad inställning till problemet med olika målsättningar och syf-
ten. De beskriver sig vara vana vid det här sättet att jobba och förefaller inte tycka att det är 
så konstigt.   
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KAPITEL 7: OMORGANISERING OCH BLICKAR MOT FRAMTIDEN 
 
 
I mitten av augusti 2005 träffas FöretagsNära igen efter sommaruppehållet. Noel hälsar alla 
välkomna tillbaka och gratulerar Nina som har fyllt jämnt med en bukett blommor. Norbert 
är med vid mötet och Noel informerar projektgruppen om att han kommer att delta vid Fö-
retagsNäras möten framöver, ungefär varannan vecka. Anledningen till att Norbert skall vara 
med är att han skall kunna ge och få information samt diskutera de kommunrelaterade frågor 
som uppkommer. Norbert informerar om vad som är på gång. En arbetsgrupp inom kom-
munen som går under namnet etableringsgruppen har gjort en verksamhetsdiagnos som skall 
redovisas. Näringslivsutvecklarna är intresserade. Lokalfrågan är åter på tapeten och Noel sä-
ger att han skall undersöka om det finns möjligheter att ordna rum för näringslivsutvecklarna 
på Näringslivets hus.  
 
Arbetet i FöretagsNära är nu framförallt inriktat mot att effektivisera besöksverksamheten 
och förankra projektgruppens bild av FöretagsNära i resten av organisationen. Planer för att 
skapa en gemensam syn på FöretagsNära sjösätts nu med hjälp av bland andra näringslivsdi-
rektören. I styrgrupperna diskuteras en effektivisering av organisationen och OLGA får en 
ny funktion till följd av en önskan att klargöra organisationens olika delar. Näringslivsutveck-
larnas uppmärksamhet riktas nu till stor del mot FöretagsNäras förhållande till den kommu-
nala organisationen. Frågan om hur de kommunala verksamheterna skall förmå ta emot de 
ärenden som FöretagsNära för med sig från sina företagsbesök ägnas mycket tid och kraft. 
Allt mer fokus riktas mot vad som skall bli av FöretagsNära och det företagsnära arbetssättet 
efter projekttidens slut. Nicole, som är den på näringslivskontoret som förutom näringslivs-
direktören har mest företagskontakter, deltar allt oftare vid gruppens möten. För projektleda-
rens del börjar parallella projekt ta allt mer tid och engagemang i anspråk. En omfattande 
omorganisation inom Arbetsförmedlingen gör att frågan om vilken betydelse samarbetet 
egentligen har ställs på sin spets.  
 
När politiska styrgruppen träffas igen i september efter sommaruppehållet har flera av de för-
troendevalda varit med på företagsbesök tillsammans med FöretagsNära. Noel frågar dem 
vad de tyckte om företagsbesöken de var med på? Kurt berättar att han varit med Nils och 
Arne på ett företag och berättar att de bland annat inlett en dialog om transportbranschens 
problem. Kurt har själv tagit kontakt med en av vänsterpartiets riksdagsmän som stöd i att 
driva frågan. Han menar att det var bra att som politiker få följa med på besök. Kjell säger att 
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han tycker at det är viktigt att se hur det går till, det är det främsta skälet till att följa med. Jag 
var premiärgubbe med samma gäng, tillägger han och syftar på sitt eget företagsbesök till-
sammans med Nils och Arne. Han redogör för besöket i stora drag. Ytterligare en av ledamö-
terna kommenterar att han fått upp ögonen för att det inte är lätt att jobba i telefonförsälj-
ningsföretag, de har snabb omsättning och många yngre medarbetare. Noel summerar att 
företagsnäragängets upplevelser av företagsbesöken med de förtroendevalda är jättepositiva. 
Vill ni följa med igen så är det bara att säga till, meddelar han. De positiva erfarenheter Noel 
talar om härrör bland annat från Nils och Arnes besök tillsammans med Kurt från vänster-
partiet. Vid ett av FöretagsNäras möten under augusti har Nils kommenterat just det mötet 
och berättat att det funkade bra. Kurt höjde debatten och hade kloka inlägg. I gengäld fick 
han en inblick i åkarnas värld. Nils kommenterar att Kurt var vettig, han höll inte på och tja-
tade om sin politiska ideologi och så. 
 
Under hösten presenterar Natalie en analys över hur kommunens arbete med företag behö-
ver utvecklas. Analysen är framtagen i samarbete med övriga näringslivsutvecklare och un-
derlaget är föremål för diskussion vid ett av projektgruppens möten. Både kommunens före-
trädare i FöretagsNära och arbetsförmedlarna deltar i diskussionen. Analysen är indelad som 
en SWOT-analys i kategorierna styrkor, problem, möjligheter och hot.   
 
Det främsta hotet mot FöretagsNära är enligt redogörelsen i SWOT-analysen att uppdraget 
är omöjligt om målet är att 2006 fler skall vara i jobb 2006. Uppdragsformuleringen är otydlig 
och de inblandade är inte överens om målen. Det finns flera skilda idéer om vad som skall 
göras med två huvudmän med delvis olika intressen. Ytterligare hot är bristande förankring 
inom andra kommunala enheter liksom att projektet är en satsning mellan två organisationer, 
kommunen och Arbetsförmedlingen, med olika uppdrag och kultur. Natalie kopplar hotet till 
Noels arbete med att försöka förankra bilden av FöretagsNära som en del i tillväxtagendan i 
resten av organisationen. Andra hot som nämns är kortsiktigheten i satsningen, liksom en 
oförmåga hos kommunen att formulera vision och mål. Beslutsprocessen i kommunen be-
skrivs också som ett hot liksom prestige och att det politiska intresset för satsningen avtar 
samtidigt som det polariserar. En ytterligare försämrad arbetsmarknad, ökad arbetslöshet 
samt politisk omedvetenhet om företag och förutsättningar omnämns också. De olika hoten 
är matchade med möjliga åtgärder som planeras eller är under genomförande. Niklas menar 
att SWOT-analysen visar hur det är att driva ett projekt i kommunen.  

 
Bland problemen som räknas upp i SWOT-analysen nämns att processen för ärendehanter-
ing är otydlig, det uppstår tids- och resursbrist när näringslivsutvecklarna engagerar sig för 
djupt i företag, interna processer missar att hantera frågor och otydliga mandat gör hand-
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lingsutrymmet litet. Natalie kommenterar att vissa av deras engagemang är självpåtagna. Som 
problem nämns också att olika stödsystem, så som IT-verktyg och informationsdatabaser, 
försvårar informationsöverföringen mellan kommun och arbetsförmedling. Ett annat pro-
blem är att näringslivsutvecklarna och arbetsförmedlarna har intresse av kontakt med olika 
nivåer i företagen. Just den frågan har stötts och blötts många gånger i gruppen. Noel påpe-
kar att de får ta upp frågan igen under ett längre möte under hösten. Genomgången avslutas 
med att Nina påminner Noel om hans ansvar att driva de frågor som lyfts fram i analysen.  
 
De styrkorna och möjligheter som lyfts fram i SWOT-analysen ägnas ingen närmare upp-
märksamhet vid genomgången. I underlaget anges styrkorna med FöretagsNära vara enga-
gemang, seriositet och god kompetens baserat på två organisationer med kännedom om 
Norrköping. Bra team och samarbete ses som styrkor liksom positivt företagstänkande. 
Bland möjligheterna omnämns att FöretagsNära innebär en möjlighet till informationsöver-
föring. Eftersom projektet är politiskt förankrat är förväntningarna höga och arbetsområdet 
prioriterat, vilket också är en möjlighet. SWOT-analysen är ett sätt för näringslivsutvecklarna 
att peka på den problematik som de upplever i genomförandet av FöretagsNära. Med den 
som underlag försöker de trycka på Noel att agera för att åstadkomma önskade förändringar.  
 

FORTSATT ARBETE FÖR SAMSYN 
För att förankra bilden av FöretagsNära som en del i tillväxtagendan och i syfte att komma 
bort från utsagor om FöretagsNära som ansvariga för att nå 2006 fler i jobb 2006 engageras 
näringslivsdirektör Norbert i arbetet. Under hösten 2005 lyfter Norbert vid en rad möten 
upp frågan, i syfte att klarlägga att målsättningen 2006 fler i jobb 2006 är målet för samtliga in-
satser som genomförs. Under augusti och september träffar han tjänstemannaledningsgrup-
pen, kommunalråden och ledningsgruppen för att föra fram och diskutera budskapet. För-
ankringsarbetet är således inriktat framförallt mot kommunens ledande chefer. Norbert 
berättar att det nu känns som att de är samlade och att det är den här bilden som gäller, inget 
annat. Han har ambitionen att se till att även ledamöterna i den politiska styrgruppen har 
samma bild. Utöver dessa möten träffas även den ”interna tankesmedjan” för att diskutera 
framförallt frågan om hur tjänstemannaorganisationen kring tillväxtagendan kan tydliggöras. 
Den interna tankesmedjan arbetar fram ett förslag till ny organisation där nuvarande OLGA 
skall ges ett utvecklat ansvar för hela tillväxtagendan, inte bara för FöretagsNära som nu an-
ses vara självgående. Under hösten omorganiseras den operativa styrgruppen för Företags-
Nära, OLGA, och blir PUU-gruppen (process-, utvecklings- och uppföljningsgruppen för 
tillväxtagendan). Många och långa diskussioner har föregått omorganisationen. Det formella 
skiftet sker vid ett möte den 11 oktober 2005. Så här beskrivs den nya strukturen. 
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Figur 8: Den nya projektorganisationen för tillväxtagendan 

Källa: Minnesanteckningar från PUU-gruppens möte 2005-10-11 
 
PUU-gruppens ansvar blir att initiera och fånga upp nya idéer samt att förankra dem i olika 
forum och bereda dem till styrgruppen. Sammansättningen av ledamöter är densamma som i 
OLGA. Norbert berättar att den nya organisationen har förankrats hos kommundirektören 
och hos kommunstyrelsen. Önskemålet är att det skall finnas en ”motor” som föredrar ären-
den och Norbert berättar att de ser Noel som en tänkbar person för jobbet. I figur 8 om-
nämns rollen som ”eventuell projektledare för tillväxtagendan”. Noel undrar om han verkli-
gen har sagt ja till det. Ann-Kristin säger att det inte verkar som om det är tillräckligt utförligt 
diskuterat och Noel påpekar att han och Norbert aldrig får tid till det. Näringslivsdirektörens 
många uppdrag och ständigt uppbokade agenda är ett av projektledarens största dilemman. 
 
Ändringen av styrgruppens inriktning sammanfaller med att Agneta tillträder som företrädare 
för Arbetsförmedlingen i styrgruppen för FöretagsNära. Agneta är företagsgruppens nya chef 
i den omfattande omorganisation som genomförs på Arbetsförmedlingen. Tillsammans med 
Alfhild informerar Agneta om omorganisationen och dess konsekvenser för samarbetet. Den 
nya organisationen skall vara tvärgående och omfatta hela östra delen av Östergötland. Verk-
samheten delas upp i tre funktioner efter olika kategorier av uppdrag. Den del där arbetsför-
medlarna i FöretagsNära ingår skall ansvara för företagskontakter och sökande som endast 
behöver lite stöd. För deras del torde förändringen inte ha så stora konsekvenser, säger Ag-
neta som svar på en direkt fråga från Noel.  
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Norbert hälsar Agneta välkommen och hör sig för hur mycket hon känner till om samarbe-
tet. Agneta säger att hon har läst in sig samt tagit del av det som stått i tidningarna. Hon tyck-
er det är bra att man gör en kraftsamling och samarbetar, det är viktigt att vi jobbar ihop, 
kommunen och staten, tillägger hon. Agneta berättar om erfarenheter från liknande satsning-
ar i andra kommuner där hon jobbat, bland annat i Finspång och i Söderköping. Norbert be-
skriver FöretagsNära och tillväxtagendan. De diskuterar satsningar på att få ner arbetslöshe-
ten och Norbert kommenterar att det är viktigt att det inte ses som FöretagsNäras ansvar 
enbart att få ner arbetslösheten. Det är alla aktörers ansvar, inklusive det ordinarie arbetet.   
 
Diskussionen om hur styrgruppen skall vara organiserad och vad som skall vara deras uppgift 
tar mycket mötestid i anspråk. Att OLGA omorganiseras till att bli en styrgrupp för hela till-
växtagendan kan ses som ett led i att förtydliga strukturen och skillnaderna mellan Företags-
Nära och tillväxtagendan. Samtidigt flyttar det fokus från FöretagsNäras verksamhet. Före-
tagsNära beskrivs nu som närmast kopplat till näringslivskontoret och inte som direkt länkat 
till den politiska styrgruppen och kommunstyrelsen.  
 

FÖRETAGSNÄRAS FRAMTID PLANERAS 
Näringslivsutvecklarna engagerar sig efter hand i en rad kommunala verksamheter och ut-
vecklingsarbeten. Natalie har exempelvis engagerats till arbetet med Norrköpings flygplats 
och till kommunens upphandlingsenhet. Att engagera sig i frågor som ses som viktiga är ett 
sätt för dem att sätta FöretagsNära på kartan. Noels tid upptas allt mer av projektexterna 
ärenden. Ett sådant är FöretagsNäras inblandning i den fortsättning på LEGS (Local Emplo-
yment and Growth Strategies) som går under benämningen FILES (Future Oriented Imple-
mentation of Local Employment Strategies). FILES drivs med EU-pengar via Länsstyrelsen i 
Östergötland och FöretagsNära ingår som en del i ansökan och får därför medel för att ut-
veckla verksamheten. Noel är inblandad i ett samarbete mellan Norrköping, Mjölby och Mo-
tala kommuner i ett projekt som kallas Företagsdialog.  
 
En central fråga för Noel och näringslivsutvecklarna är vad som skall bli av FöretagsNära ef-
ter att projekttiden är slut. I framtiden är det näringslivskontoret som kommer att arbeta med 
dessa frågor, så långt är de överens. Hur och i vilka former är dock föremål för diskussion. 
Arbetssättets vidareutveckling och organisering diskuteras därför mycket liksom hur den 
kommunala organisationen skall förberedas för att omhänderta FöretagsNära. Eftersom Fö-
retagsNära anses hänga samman med näringslivskontoret engagerar sig näringslivsutvecklarna 
i framtagandet av näringslivskontorets nästa verksamhetsplan. Nina föreslår att istället för att 
försöka ”kofota in” FöretagsNära i näringslivskontorets verksamhet kanske skulle kasta upp 
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alla bitar och se var de faller på plats? Näringslivsutvecklarna borde kunna bidra på ett bra 
sätt till att bygga upp ett nytt näringslivskontor som möter det uppdrag som finns, menar 
hon. Nina vill att de skall börja bereda för en fortsatt verksamhet snarast möjligt men Noel 
bromsar och säger att de inte vet någonting om hur det blir innan sommaren eftersom myck-
et kan hända i och med valet hösten 2006. Under hösten deltar Natalie och Niklas i närings-
livskontorets diskussioner om uppföljning av näringslivsprogrammet. De framför sina idéer 
och förslag men det uppskattas inte på det sätt som gruppen hade hoppats. Näringslivskon-
torets representanter känner sig kritiserade, är näringslivsutvecklarnas tolkning. Konsekven-
sen blir att näringslivsutvecklarna utesluts från det fortsatta arbetet med näringslivsprogram-
met och en tydlig spricka mellan projektgruppen och den verksamhet som de uppfattar som 
sin ”fodervärd” framträder. 
 

RIS OCH ROS FRÅN FÖRETAGARNA 
När rapporten från den externa utvärderingen, utförd av undersökningsföretaget Skill Stu-
dentkompetens, av FöretagsNäras besöksverksamhet är färdig och skall redovisas i Före-
tagsNära befinner sig Noel i Tyskland med FILES. Nina träder in som mötesordförande i 
hans ställe. Hon kommenterar resultatet av rapporten med att om de hade varit i Italien hade 
de varit jättenöjda och skålat i champagne. Alvar frågar vad champagne är och alla skrattar.  
 
De går igenom rapporten tillsammans. Nina påminner om att de företag som telefonintervju-
ats till denna första utvärdering är den grupp företag som de själva valt att inleda besöksverk-
samheten hos. Det var alltså företag som de kände till att det var något på gång i och som 
sågs som mest betydande. Det är således inte ett representativt urval, tillägger hon. Hon 
kommenterar att fyra företagare inte minns att de haft ett besök från FöretagsNära. Till Nik-
las som just anslutit till mötet säger Nina att de just konstaterade att vi gjorde ett mycket 
kompetent intryck. Inga ettor har angivits på den femgradiga skalan. Det finns dock vissa 
kommentarer, så som ”inte varm i kläderna”, som tycks svida hos en del. Nina slätar över de 
flesta små problemen och säger att de inte ska fästa vikten på de få ettor och tvåor som de 
har fått utan på det goda helhetsintrycket. Det som uppskattas är engagemanget och kontak-
ten, betonar Nina. De går igenom resultatet.  
 
Hanteringen av ärenden har fått bra betyg, kommenterar Nina, de tycker att vi har hanterat 
ärendet bra. Medelbetyget är 4,4 av 6. Den fråga som handlar om nyttan med FöretagsNära 
kommenteras också. Även där har de fått bra resultat, säger Nina och påpekar att det samti-
digt ofta är med förbehåll. Den andra delen i utvärderingen handlar om företagande i Norr-
köping. Att vara företagare i Norrköping är ”okej”, 3,5 i betyg av 6. Niklas påpekar att det är 

 124  



 

jättebra i jämförelse med tidigare undersökningar. Arne kommenterar att alla undersökningar, 
även Arbetsförmedlingens egna, går stick i stäv med Svenskt Näringslivs ranking. Nina på-
minner åter om att det här är företag som de själva valt ut. Natalie tror att företagarna blir 
snällare när frågan ställs i det här sammanhanget. Nils konstaterar att Arbetsförmedlingen får 
bättre betyg i den här undersökningen än när man läser i pressen. Anna håller med, AMS har 
man alltid tyckt illa om. Nina konstaterar att företagen uppenbarligen tror att FöretagsNära 
kan vara bra för Norrköpings företagande. Med förbehåll, tillägger hon. Nina har bett den 
person som utfört undersökningen att särskilt betona det när han presenterar resultatet. Vi 
kan lyfta fram till politikerna att det måste bli en förbättring för att de förväntningar som 
skapas inte ska bli tomma löften, säger Nina.  
 

SAMVERKA ELLER INTE SAMVERKA 
När Noel under hösten 2005 föredrar för politiska styrgruppen hur arbetet med FöretagsNä-
ra fortskrider betonar han att företagsbesöken i huvudsak gjorts ihop med Arbetsförmedling-
en. Han meddelar att de har hittat bättre former för bokningar av besök och genom an-
strängningar från bägge håll har de lyckats öka andelen gemensamma besök. Frågan huruvida 
kommunen och Arbetsförmedlingen bör göra gemensamma företagsbesök fortsätter dock att 
diskuteras i projektgruppen och ärendet återkommer gång på gång. 
 
I slutet av november 2005 träffas FöretagsNära för nästa avstämnings- och planeringsmöte. 
Vi träffas den här gången i kommunens lokaler som går under benämningen Rosen, belägna i 
förvaltningshuset på Trädgårdsgatan i Norrköping. I den stora samlingssalen i rummet intill, 
sessionssalen, håller kommunfullmäktige möte. Via högtalare kan alla lyssna till vad som sägs 
i kommunens ledande församling. I den mindre möteslokal där vi befinner oss är uppmärk-
samheten dock riktad mot interna frågor. Näringslivsutvecklarna har placerat sig längs ena 
långsidan av det fyrkantiga bordet och arbetsförmedlarna på den andra. Natalie och Nina 
skämtar med varandra och skrattar gott. Noel inleder mötet och klargör att de är där för att 
diskutera vad som har varit och vad som skall komma. På dagordningen står bland annat när-
ingslivskontoret, tillväxtagendan samt Arbetsförmedlingens organisation.  
 
Som inledning klargör Noel de senaste turerna kring kommunens verksamheter med anknyt-
ning till FöretagsNära. Han redogör för den ändrade organisationen för tillväxtagendan och 
berättar om FILES och om de kopplingar som finns mellan FILES och FöretagsNäras arbe-
te. I det kommunala näringslivsprogrammet för 2007-2011 ska mycket av det som tillväxt-
agendan tagit fram inkluderas. Deras ansvar är att se till vad som skall hända med Företags-
Nära. Han nämner också att näringslivsutvecklarna också är inblandade i att ta fram mål och 
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visioner för näringslivskontoret. Nils undrar om PUU-gruppen höll med om att det var rätt 
sätt och Noel svarar att de är med på det. 
 
På Ninas begäran ber Noel arbetsförmedlarna berätta om den förestående omorganisationen 
på Arbetsförmedlingen. Alvar berättar att de flesta i företagsgruppen gärna vill fortsätta att 
utveckla sina företagskontakter. Vi känner att andra uppgifter har tagit för mycket tid den se-
naste tiden, säger han och tillägger att de ännu inte vet vad den nya chefen kommer att säga 
om det. Den nya organisationen innebär att hela företagsgruppen nu skall ingå i en avdelning 
som arbetar med matchningsverksamhet, närmast företagen. Ytterligare sju kollegor skall ar-
beta intensivt med företagskontakter och kommer att ingå i företagsgruppen. Arbetsförmed-
larna vet ännu inte hur och när de ska integreras i arbetet. Kontoret som de ska jobba på har 
också allt ansvar för inskrivningen av arbetssökande, vilket innebär en stor arbetsbörda. Ar-
betsförmedlarna måste engagera sig 3,5 dagar per vecka och person i inskrivningen. Det visar 
sig att arbetsförmedlarna fått lite olika uppgifter om hur det skall bli framöver. Diskussionen 
leder in på vad det skall bli av samarbetet i FöretagsNära. Det måste ju finnas något samver-
kansavtal med kommunen som de kan luta sig emot, påpekar Anita. Noel svarar att det inte 
finns något sådant. Anita blir förvånad. Arne inflikar att det finns en muntlig överenskom-
melse som Alfhild är ansvarig för. Arne undrar skämtsamt om inte Noel har något skriftligt 
underlag, så många protokoll som han har skrivit. De kommer fram till att ett möte med den 
nya chefen, Agneta, vore ett bra första steg. Noel ska se till att boka in ett möte med henne.  
 
Vi tar paus och passar på att lyssna till debatten i kommunfullmäktige. I fullmäktige avhand-
las framtiden för Norrköpings flygplats. Noel initierar därefter en diskussion i smågrupper 
om vad som varit och vad som skall bli framöver. Noel delar in dem efter hur de sitter i 
rummet vilket får till följd att näringslivsutvecklarna hamnar i samma grupp. Nina utbrister 
att det går ju inte, vi tycker ju samma sak. Noel räknar in dem i grupper istället. I den grupp 
där Alvar, Anita, Anders, Nina och Nils deltar riktar de in sig på formerna för de gemen-
samma företagsbesöken. De utarbetade metoderna fungerar bra, menar de. Ni ringer upp och 
vi hänger på, skojar Alvar. De diskuterar Arbetsförmedlingens olika modeller för företagsbe-
sök och skillnaden mellan ett besök i FöretagsNära och med ”dammsugarförsäljarmodellen” 
som mer liknar en ”jobbjakt”. Anita kommenterar att hon tror att den nya chefen, Agneta, 
inte är med på idén om jobbjakt. Hon vill nog snarare se till att de företagsbesök som görs är 
kvalificerade, tror Anita. Anita berättar att hon är lite besviken på att nittionio procent av de 
företag som hittills har besökts är sådana som Arbetsförmedlingen redan har kontakt med. 
De måste hitta nya företag att etablera relationer med för att få argument nog för att jobba 
mer med företagsbesök, säger hon. Som det är nu får jag som representant för Arbetsför-
medlingen inte använda min tid på rätt sätt, tillägger hon. Anita förtydligar att det är viktigt 
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för deras förankring och för legitimiteten i verksamheten. Hon berättar att de har diskuterat 
frågan i företagsgruppen och tillsammans med Alfhild. Framöver behöver de se över listorna 
med företag som ska besökas och stämma av detta. Nils håller med Anita om att frågan är 
jätteviktig. Nina tycker att gruppen utnyttjar tiden fel. Vi har olika intressen, ibland är det en 
styrka att vi kommer ihop men vi får inte stirra oss blinda på det, säger hon. Anita säger att 
de måste hantera varje fall för sig. Nils håller med. De måste strunta i vad arbetsmarknadsdi-
rektörer och arbetslivsministrar tycker och jobba på ett sätt som fungerar. Nina kommenterar 
att de nu har testat en samarbetshypotes och sett att det går bra ibland men inte alltid.  
 
Eftersom det har hunnit bli kväll delas baguetter ut som middag. Noel undrar hur långt de 
kommit i diskussionerna. Stämningen är glad och skämtsam, alla brottas med de stora bagu-
etterna i ett försök att äta upp dem. Efter en stund avbryter Noel pausen och mötet fortsät-
ter. Han föreslår en gruppvis redogörelse för diskussionerna. Natalie inleder. De har diskute-
rat att det är svårt att få tid för Arbetsförmedlingens frågor vid företagsbesöken. Det går inte 
att bortse från att det är en uppdelning mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Sambe-
sök är en given förutsättning för projektet men motivet därtill är okänt, säger Natalie. Oss 
emellan har vi ett bra samarbete och arbetsförmedlarnas tidigare kunskap om företagens situ-
ation är en fördel men frågan är vad företagen vinner, tillägger hon. De har också diskuterat 
hur de ser på sina uppdrag i FöretagsNära. Arbetsförmedlingen har samma uppdrag som ti-
digare, det är inte ett FöretagsNära-uppdrag. Anneli fyller i och säger att de gör ju samma sak 
som de hade gjort annars. Anita påpekar att det är ett samverkansprojekt. Hon håller med 
om att kommunen ofta får mer tid vid företagsbesöken. Ibland beror det på att vi på Arbets-
förmedlingen redan har en relation till företagaren och att företagaren därför vet vad vi står 
för. Men om det är nya företag för Arbetsförmedlingen så behöver vi ha minst halva tiden, 
säger hon.  
 
Även Niklas grupp har diskuterat för- och nackdelar med sambesök. Han säger att det goda 
med det nuvarande arbetssättet är att de kan få en gemensam övergripande diskussion om 
företaget och dess situation. Fortsättningsvis kanske gruppen ska titta på ett annat arbetssätt 
där de kan genomföra färre besök ihop, föreslår han. De får försöka tolka signalerna från fö-
retagaren ännu tydligare inför besöket. Alvar inflikar att han struntar i vilken kostym han har 
på sig. Det jag vill är i första hand att hjälpa företagen, det spelar ingen roll vem uppdraget 
går till, förtydligar han. Det är möjligt att jag begår tjänstefel men jag prackar aldrig på företa-
gen Arbetsförmedlingens tjänster, jag lyssnar. Anneli kommenterar att det är just det hon ser 
att hon har lärt sig av FöretagsNära, att lyssna. Niklas säger att han har lite dåligt samvete för 
att han tar för mycket tid och plats ute på besöken. Alvar svarar att det ju är det som projek-
tet går ut på. Natalie berättar att hon har testat att ge arbetsförmedlarna rollen som initiativ-
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tagare. Men ni har inte varit så pigga på det, säger hon. Anders kommenterar att det nog be-
ror på vem som har bokat besöket. Vill vi ha plats så kan vi ta det, menar han. Anna håller 
inte riktigt med och säger att det ibland inte finns tid. Hon tycker att beskrivningen av Före-
tagsNära bör inledas med kommunens del i projektet. Anneli kommenterar att hon upplever 
att hon har ökat sin kompetens i och med FöretagsNära men hon är inte riktigt säker på vad 
projektet har haft för värde för Arbetsförmedlingen.  
 
Nina kommenterar att de nu diskuterar verksamheten för resten av projekttiden och undrar 
hur de andra ser på tiden efter 2006. Ska FöretagsNära fortsätta att jobba ihop även efter 
projekttidens slut? Arne föreslår kontinuerliga avstämningar som en lösning. Alvar säger att 
kundvård är lika viktigt för Arbetsförmedlingen, så varför inte göra det ihop? När de elva 
hundra företagen har besökts så har två år gott, då är det dags igen. Noel kommenterar att 
alla företag inte vill ha det så. Han försöker föra tillbaka diskussionen till tiden för projektet 
men framtiden för arbetssättet engagerar. Natalie säger att det är oerhört viktigt att det byggs 
broar mellan kommunen och Arbetsförmedlingen men sedan när vi är ute om ett år så kan ni 
arbetsförmedlare mer om kommunen. Det är svårt att göra alla besök ihop men sedan kan 
kanske 150 besök per år göras ihop i syfte att bibehålla broarna, spekulerar hon. Niklas 
kommenterar att de som kommer att jobba företagsnära från kommunens sida framöver inte 
kommer att ha samma resurser. Alvar tillägger att arbetsförmedlarna inte heller vet hur det 
blir i Arbetsförmedlingen. Prioriteringar och organisationen ändras ständigt. Nina tror att 
samarbetet är sårbart eftersom det är personbundet. Det funkar nu eftersom vi känner var-
andra, säger hon och tillägger att hon tror att de måste strukturera samarbetet på något sätt.  
 
Diskussionen går vidare och Anita berättar om Alfhilds krav på att besöka företag som de 
inte redan har kontakt med. Nina säger att det vore skönt om de kunde få alla krav som ställs 
på dem klart för sig direkt. Det här med ”nya” företag tycks vara ännu ett nytt krav vid sidan 
av kommunens krav på att göra gemensamma besök. Att göra gemensamma besök är inget 
krav som ställs på arbetsförmedlarna från Arbetsförmedlingens sida. Natalie håller med om 
att det är viktigt att lägga förväntningarna på bordet så att vi vet vad vi ska leverera. Vi kom-
mer ju aldrig att nå de där 2006 jobben, tillägger hon. Nils kommenterar att de åtminstone 
måste kunna redovisa vad de faktiskt har uppnått så att det finns några reella resultat att lyfta 
fram om vi inte når 2006 fler i jobb. Noel håller med. Resultat som är lämpliga att lyfta fram 
kan röra samarbetet, uppdragen från företag, antal besök samt förväntningar som väcks. Nik-
las tillägger att de också har påbörjat en dialog, det är viktigt att lyfta fram. Nils säger att dö-
den vore om de har lovat ett kontinuerligt arbetssätt och så läggs FöretagsNära ner. Diskus-
sionen leder in på hur mycket företagsbesöken kan tänkas påverka företagsbarometern som 
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Svenskt Näringsliv publicerar. Natalie menar att de är en droppe i havet och Nina tillägger att 
arbetssättet kanske kan ge resultat efter flera års arbete på samma sätt.  
 
Noel initierar en diskussion om hur långt näringslivsutvecklarna skall driva ett företagsären-
de. Hittills har näringslivsutvecklarna stött på en del problem i den kommunala organisatio-
nen och de kommer fram till att FöretagsNära nog inte är så förankrat i kommunen som de 
hade hoppats. Noel undrar hur arbetsförmedlarna bemöts i Arbetsförmedlingen till följd av 
att de besöker företag. Alvar berättar att det förr var ansett som ”lyxliv”. Många tycks tro att 
det är lättare än vad det är att göra företagsbesök, tillägger Anders. Alvar framhåller att det 
blir mer och mer accepterat att Arbetsförmedlingen har två kunder, de arbetssökande och fö-
retagen. Han tillägger att det går i vågor beroende på vem som är generaldirektör. Anna be-
rättar att det är många på förmedlingen som undrar över FöretagsNära. Där har vi nog varit 
dåliga på att informera, tror hon. Senast idag har hon fått frågan om de fått in 2006 nya jobb 
än, berättar hon. Alvar säger att det är ett budskap man möts av även på stan i Norrköping.  
 
Slutet av mötet närmar sig och Noel sammanfattar vad som sagts. Klockan har hunnit bli 
kvart i sju. Frågan om arbetssättets framtid får vi ta vid ett senare möte, säger Noel. Det är 
ett arbete som bör prioriteras under våren eftersom det måste förankras i respektive organi-
sation.   
 
Kort före jul meddelar Anneli att hon lämnar FöretagsNära för att jobba med andra arbets-
uppgifter än företagsbesök inom ramen för Arbetsförmedlingen. Avhoppet motiveras med 
att hon anser att hon inte hinner med att göra både sitt företagsnära arbete och allt annat som 
arbetsförmedlarna ålagts vid sidan av det. Hon ser avhoppet som en protest och hoppas att 
det skall leda till att förmedlarna får mer tid till företagsbesök.  
 

SYFTESDISKUSSION – IGEN 
Under hösten finner Noel ytterligare skäl att förankra bilden av FöretagsNära som en del av 
tillväxtagendans målsättning om 2006 fler i jobb 2006. Vid ett seminarium om samverkan 
presenterar kommunstyrelsens ordförande, Klas, tillväxtagendan och FöretagsNära med hjälp 
av gammalt informationsmaterial istället för det nyligen framtagna som nyanserar relationen 
mellan tillväxtagendan, FöretagsNära och övriga verksamheter. Noel upprörs men säger inget 
om det vid seminariet. Tillsammans med Nora på näringslivskontoret fortsätter han istället 
arbetet med att kommunicera budskapet om de olika satsningarnas roller, primärt genom 
framtagandet av informationstexter. 
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Vid den politiska styrgruppens möte den 30 november 2005 presenterar Noel och Nora un-
derlaget som består av två texter. ”Frågor och svar” respektive ”Ett samlat grepp för Norr-
köpings utveckling”. Båda texterna skall ses som levande dokument som kommer att skrivas 
om löpande när nya aktiviteter kommer till, säger Noel. Han ber de närvarande att säga till 
om de hittar några felaktigheter. Huvuddragen ”Ett samlat grepp för Norrköpings utveckling: 
2006 fler i jobb 2006 – en kraftsamling” är följande.  
 

 TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Ett samlat grepp för Norrköpings utveckling 
2006 fler i jobb 2006 – en kraftsamling 
”2006 fler i jobb 2006” är en kraftsamling som påbörjades våren 2004 för att öka tillväxten och antalet arbetstillfällen i 
Norrköping. Målet – att 2006 fler jobb finns år 2006 – ska nås dels genom ordinarie näringslivs- och arbetsmarknadsar-
bete, dels genom extra insatser, vilka ryms i begreppet tillväxtagendan. Det operativa arbetet inom tillväxtagendan starta-
des 2005. 
Bakgrund 
Norrköpings näringsliv har förändrats och arbetstillfällena minskat. Från att ha varit en utpräglad industristad är Norrkö-
ping nu en handels- och kommunikationsstad. Jämfört med riket finns nu en mindre andel av arbetstillfällena inom till-
verkningsindustrin, men fler inom handel och kommunikation. Arbetslösheten i Norrköping är hög och det beror delvis 
på att det inte finns tillräckligt många jobb. Det relativa obalanstalet (ett mått på arbetslösheten) är högre i Norrköping än 
i resten av länet och riket (motsvarande ungefär 2 000 personer). Det finns en stor enighet om att det behövs samlade 
strategier för att minska detta och därför formulerades våren 2004 begreppet ”2006 fler i jobb 2006”.  
För att kunna förbättra Norrköpings position behövs både kraftsamling och ett utökat samarbete på näringslivs- och ar-
betsmarknadsområdet - en koncentration på sådant som kan bidra till att öka tillväxten och skapa utrymme för fler ar-
betstillfällen. Det arbete som görs inom kommunen, och hos andra, fokuserar på tillväxt och på att skapa utrymme för 
fler arbetstillfällen. Kraftsamlingen innefattar många aktiviteter, både kontinuerligt arbete och extra satsningar. Det ökade 
samarbetet berör inte bara kommunens förvaltningar eller kommunägda bolag, utan även externa parter, som t ex Linkö-
pings Universitet och Arbetsförmedlingen.  
För de extra satsningar som ska drivas i första hand till och med 2006, den så kallade tillväxtagendan, har kommunen av-
satt särskilda medel. För närvarande finns tre pågående verksamheter inom tillväxtagendan; FöretagsNära, Drivbänken 
och PIMM.  
Mål 
Det övergripande målet med kraftsamlingen är att 2006 fler jobb ska finnas i Norrköping år 2006 jämfört med 2004. Som 
grund finns målen i näringslivsprogrammet och målen i det arbetsmarknadspolitiska programmet.   
Strategier 
För att få ner arbetslösheten krävs samarbete mellan alla aktörer inom arbetsmarknads- och näringslivsområdena. Tradi-
tionellt har vissa verksamheter ägnats åt ”arbetskraftsreserven”, medan andra arbetat med näringslivet. För att få fler 
människor i jobb i Norrköping, behövs samarbete mellan de olika aktörerna. [Se figur 4, sid. 63] 
Samarbete och delat ansvar 
Det övergripande målet ”2006 fler jobb 2006” omfattas av en mängd berörda aktörer som var och en står för sina insat-
ser. Organisatoriskt finns det inte EN övergripande ansvarsfunktion för kraftsamlingen.  För kommunens del är kom-
munstyrelsen överordnat ansvarig för helheten medan de olika nämnderna svarar för sina respektive områden. För till-
växtagendans extra satsningar är kommunstyrelsen ytterst ansvarig medan en särskild politisk styrgrupp föreslår nya 
satsningar och svarar för de olika projekten. Det operativa arbetet och ansvaret för projekten finns inom olika verksam-
heter.   
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Extra satsningar 
För de extra satsningarna - tillväxtagendan - har kommunen för 2005 avsatt 8 MSEK. En bärande tanke är att inom till-
växtagendan utarbeta metoder som kan bli kontinuerliga arbetsformer/-verktyg som bidrar till att utveckla Norrköping 
på både kort och lång sikt. Hittills har den politiska styrgruppen beslutat om tre satsningar. Flera aktiviteter diskuteras, 
bland annat inom näringslivsutveckling, nyföretagarstöd och arbetsmarknadsutveckling. 
FöretagsNära 
Genom att fler företag långsiktigt blir mer konkurrenskraftiga kan också fler expandera och växa. Detta kan i förläng-
ningen också leda till fler i jobb. FöretagsNära är ett sätt att bygga tätare relationer mellan företag i Norrköping och 
kommun, arbetsförmedling och andra. En bra dialog med företagen syftar till att förbättra villkoren för företagande i 
Norrköping. FöretagsNära innebär att näringslivsutvecklare från kommunen och personal från Arbetsförmedlingen be-
söker företag för att diskutera tillväxt och ge stöd för att öka förutsättningarna för utveckling.  
Drivbänken  
Drivbänken ger blivande och nystartade entreprenörer möjlighet att testa sin affärsidé och utveckla den till ett företag. … 
 

PIMM (Produktutveckling i medicinsk miljö) 
Projektidén PIMM är en samverkan i syfte att stimulera till att anställda i offentlig finansierad medicinsk miljö får möjlig-
heten att utveckla medicinsktekniska idéer till nya tekniska produkter. … 
Inom tillväxtagendan görs också förstudier om bland annat nyföretagande, etnicitetsdrivet företagande, etablering av pro-
duktionsmiljö för elektronik på papper.  

 

Figur 9: Klargörande skrivning om FöretagsNära som en del av tillväxtagendan 
Källa: ”Ett samlat grepp för Norrköpings utveckling”, tjänsteskrivelse från näringslivskontoret, KS-2005.9737 

 

Tanken med dokumentet är att utreda vad som är tillväxtagendan och vad som är Företags-
Nära, påpekar Nora. Texten skall användas som ett stöd om ni får frågor, säger hon vänd till 
de förtroendevalda. Dokumentet skall inte läggas upp på någon hemsida eller dylikt för ex-
tern information utan är ett arbetsmaterial för internt bruk. Utöver detta material har Nora 
också skickat ut material som ledamöterna kan använda om de skall presentera tillväxtagen-
dan eller FöretagsNära i något sammanhang, i form av en uppsättning overheadbilder. Nora 
betonar att det är viktigt att alla har samma underlag och att de är uppdaterade. De går ige-
nom materialet med hjälp av overheadbilderna. Nora kommenterar de första tre bilderna som 
behandlar FöretagsNära som ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och 
som klargör att det är en del i en tillväxtagenda med målet att ”kraftsamla för högre verk-
ningsgrad”. Hon ber därefter Norbert att kommentera den fjärde bilden, som visas i figur 10.  
 

Tillväxt-
agendan 

Ordinarie 
verksamhet, 
NÄK mm.

Ordinarie verk-
samheter i 
kommunen

Andra 
aktörer 

2006 fler i jobb 2006

 
Figur 10: Förtydligande av vilka verksamheter som skall leda till 2006 fler i jobb 2006 

Källa: ”Ett samlat grepp för Norrköpings utveckling”, tjänsteskrivelse från näringslivskontoret 
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Tillväxtagendan är en extra satsning utöver ordinarie verksamhet, kommenterar Norbert. Må-
let är att fler ska komma i jobb. Det är viktigt att vi alla har detta som utgångspunkt, förtydli-
gar Norbert. Nora fortsätter. Det är tänkt att det skall in fler verksamheter i tillväxtagendan. 
Det finns några nya idéer som skall presenteras senare under mötet. Nora påpekar att bilder-
na skall fungera som ett stöd för att prata om FöretagsNära. Om alla har samma overhead-
bilder så blir budskapet mer enhetligt och tydligt, kommenterar hon. Mötesdeltagarna går 
igenom resterande bilder och Nora meddelar att de även skall få bilderna via e-post så att de 
har dem i en elektronisk version. Budskapet om vikten av att alla använder sig av samma un-
derlag för att presentera och sprida bilden av FöretagsNära tycks vara riktat direkt mot 
kommunstyrelseordföranden. 
 
Vid sidan av intern förankring i styrgrupperna använder sig projektledaren också av kommu-
nens externt riktade kommunikationskanaler för att sprida budskapet om hur syftet med Fö-
retagsNära skall tolkas. I Arena Norrköping (nummer 5 2005), en tidning för vilken Mark-
nadsbolaget Nya Norrköping är utgivare, beskriver Noel att målet med FöretagsNära är att 
förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling så att fler företag växer och blir mer 
konkurrenskraftiga och därmed kan ge fler jobb i kommunen. Målet skall nås genom att 
kommunen i samverkan med Arbetsförmedlingen utvecklar dialogen med befintliga företag i 
Norrköping. Därigenom bygger de upp kunskap och ett hållbart arbetssätt för långsiktiga re-
lationer med näringsliv och andra aktörer samt kartlägger och tillgodoser företagens behov av 
stöd. 
 

VAD SKA HÄNDA SEN? 
Det är en kall morgon i början av januari 2006. Klockan är halv nio när jag tar trapporna upp 
i Arbetets museum och går in den avsedda möteslokalen på andra våningen i Strykjärnet. När 
mötet skall börja är bara Nils, Nelly på plats förutom jag själv. Vi pratar om det kalla vädret. 
Nina kommer in och vi diskuterar förutsättningarna för dagens möte. En historia om en kon-
flikt med näringslivskontoret rullas upp. Det visar sig att näringslivskontorets medarbetare 
även de har möte idag, med syftet att fortsätta arbetet med näringslivsprogrammet. Relatio-
nen mellan FöretagsNära och näringslivskontoret har blivit infekterad och näringslivsutveck-
larna kommenterar att det inte är välkomna vid det andra mötet. Näringslivskontoret har nog 
uppfattat ett förslag från näringslivsutvecklarna som ett ifrågasättande av näringslivskontorets 
arbete, säger Nina som förklaring till varför konflikten uppstått. Noel, som just anländer, 
kommenterar att han inte tänker reda i dessa frågor. Det är uppenbart att näringslivskontoret 
behöver lite tid på sig att komma överens om sin verksamhet, säger han. Vi i vår grupp be-
höver ändå diskutera vad som ligger framför oss och hur det ska se ut framöver med Före-
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tagsNära. Det är syftet med dagens planering. Noel berättar att han skall träffa kommundi-
rektören och kommunstyrelseordföranden framöver och diskutera förutsättningarna för den 
fortsatta verksamheten med dem.  
 
När alla är samlade inleder Noel mötet. Diskussionen vid mötet kretsar kring hur Företags-
Nära skall överföras till den ordinarie organisationen, eller ”linjen”, som den kallas av när-
ingslivsutvecklarna. Gruppen målar upp en plan på whiteboardtavlan för hur arbetssättet 
skall kunna överföras till näringslivskontorets ordinarie arbete. Till den första januari 2007 
måste det finnas någon på näringslivskontoret som kan ta emot FöretagsNäras arbete. Till-
gängliga resurser måste utredas. För att de som skall ta över skall kunna ta sig an arbetet med 
start vid årsskiftet krävs att de kopplas in i arbetet redan i augusti 2006. För att förtydliga vad 
FöretagsNära tillför den ordinarie verksamheten på näringslivskontoret avhandlas åter frågan 
om FöretagsNäras bidrag. I dokumentet ”Frågor och svar” specificeras att FöretagsNära bi-
drar genom att skapa relationer, genom att kartlägga företagens behov, genom förbättrat när-
ingslivsklimat, genom förbättrad information och kommunikation samt att genom ökad kun-
skap utveckla underlag för kommunens fortsatta näringslivs- och tillväxtarbete. Niklas vill 
lägga till att FöretagsNära bygger upp en kunddatabas. En annan skillnad i FöretagsNäras ar-
bete gentemot annan verksamhet är att arbetssättet är ”proaktivt”. Vi ringer upp företagen 
och tar kontakt på ett offensivt sätt. Noel påpekar att det är viktigt att de inte kräver att när-
ingslivskontoret skall prioritera om sin verksamhet enligt FöretagsNäras perspektiv. Då 
kommer vi att stånga oss blodiga! För att undvika det måste vi också ta fram förslag på hur vi 
ska få till resurser för de satsningar vi föreslår. Gruppen diskuterar hur de skall kunna få in 
Nicole mer i den FöretagsNära verksamheten. Hon är den vars arbetsuppgifter ligger när-
mast FöretagsNäras. Natalie kommenterar att det vore kanon att få in någon från linjen i Fö-
retagsNära. Det vore nog även lärorikt för näringslivsutvecklarna att få in lite andra perspek-
tiv i FöretagsNära, tillägger hon. I nuläget är näringslivsutvecklarna ganska likriktade. 
Gruppen bestämmer sig för att fråga Nicole om hon är intresserad av att bli mer involverad i 
FöretagsNära. Utöver Nicole vore det bra att ha någon ytterligare att lämna över arbetssättet 
till, menar Noel. En person som kan ansvara för att utveckla processerna internt i kommu-
nen. Han undrar om ingen av näringslivsutvecklarna kan tänka sig att ta sig an arbetet. Nata-
lie kommenterar att ingen av dem ser sig som tillgänglig från 2007, hon tillägger att det har vi 
redan pratat om. Nils kommenterar att han kan tänka sig att jobba vidare med FöretagsNära 
men inte i fem år. Därför är jag är inte den person vi söker. Jag skulle vilja göra fler besök, 
inte jobba inåt med kommunens interna processer. Nina påpekar att det skulle innebära en 
viktig kontinuitet i arbetet om Nils skulle fortsätta. Nästa steg blir att Noel skall förankra 
kravspecifikationen hos Norbert. 
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Frågan om hur det framtida samarbetet med Arbetsförmedlingen bör se ut avhandlas. När-
ingslivsutvecklarna är överens om att nuvarande arbetssätt inte är aktuellt i framtiden. Möjli-
gen vore det relevant ett göra ett antal besök per år gemensamt i syfte att upprätthålla kon-
takten med arbetsförmedlarna men den kontinuitet som finns nu är inte nödvändig. 
Näringslivsutvecklarna förefaller samstämmiga på den punkten och påpekar för Noel att ar-
betsförmedlarna tycker samma sak. Natalie påminner om diskussionen de haft på Rosen fö-
regående höst. Kommunen och Arbetsförmedlingen har olika behov. Mötet avslutas med en 
gemensam lunch på Arbetets museum.  
 

AVHOPP OCH TILLSKOTT I FÖRETAGSNÄRA 

I början av 2006 händer mycket på kort tid. I januari åker hela FöretagsNära på studiebesök 
till Göteborg för att höra mer om hur de arbetar med näringslivsutveckling i Business Region 
Göteborg. Hela FöretagsNära deltar. Det blir sammantaget en lång och informativ dag där de 
inblandade får möjlighet att jämföra sina idéer om FöretagsNära med en annan verksamhet 
av liknande karaktär. Senare samma månad meddelar Natalie att hon har fått ett nytt jobb.  
Beskedet orsakar förvåning i gruppen och även hos mig. Nina verkar nedstämd men säger att 
hon är glad för Natalies skull. Noel verkar mest arg. Hans försök att skapa långsiktighet i 
verksamheten undermineras av de ständiga påminnelserna om att verksamheten är organise-
rat som ett projekt. Natalies besked är för honom ytterligare ett tecken på uppfattningen om 
FöretagsNära som ett projekt.   
 
I februari 2006, med mindre än ett år kvar av projekttiden, flyttar näringslivsutvecklarna in på 
Näringslivets hus. De sitter tillsammans med de anställda på näringslivskontoret, på andra 
våningen i huset. Därmed tas ännu ett steg mot integrering av FöretagsNära i näringslivskon-
toret. Niklas och Nina delar rum medan Nils har ett rum för sig själv. Under våren 2006 in-
volveras Nicole allt mer i FöretagsNäras arbete. Det är svårt att se hur tillväxtagendan förhål-
ler sig till näringslivsprogrammet, är Nicoles budskap när vi diskuterar samspelet mellan 
FöretagsNäras och näringslivskontorets arbete. Nadia som arbetar som näringslivsstrateg på 
näringslivskontoret har samma bild. Både Nicole och Nadia betonar att Norbert inte jobbat 
tillräckligt på att integrera de två enheterna. Näringslivsdirektören har för mycket att göra och 
för ont om tid. 
 

”GÖKUNGEN” 

PUU-gruppens arbete med att samordna verksamheterna inom ramen för tillväxtagendan 
fortsätter. Gruppens uppdrag och uppgift är dock fortsatt oklar. Samtliga inblandade har 
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tunga uppdrag utöver engagemanget i FöretagsNära. När PUU-gruppen träffas för ett möte i 
februari 2006 uttrycker Alfhild frustration över att de lägger så mycket tid på möten utan att 
det finns en ordentlig tanke bakom varför de skall träffas. Mötet äger rum i ProNova Scien-
ce Parks lokaler i industrilandskapet. Förutom Alfhild är Ann-Kristin, Norbert, Noah och 
Noel på plats. Temat för diskussionen är vad som skall hända med FöretagsNära efter 2006.  
 
Noah menar att de behöver se över styrningen av tillväxtagendan. Det är ju möjligt att den 
kommer att skrotas nästa år, men det måste ju se ut på något sätt säger han och tillägger att 
projekt kommer det alltid att finnas. Han tycker att de bör gå tillbaka och se vad som skrevs 
i LEGS-rapporten. Egentligen är det här en fråga för näringslivskontoret, tillägger Noah. 
Ann-Kristin håller med och kommenterar att tillväxtagendan känns som en gökunge. Hon 
tillägger att det fortfarande råder total förvirring kring organiseringen. Noel undrar var det 
ställer till bekymmer och vill ha exempel. Ann-Kristin svarar att det uppstår en problematik 
när folk menar olika saker. Hon kommenterar artikeln om FöretagsNära i senaste numret av 
kommunens tidning Arena. Där används begreppet ”kraftsamling”, vilket hon tycker är ett 
bra begrepp. Norbert suckar. Än en gång ritar han upp på whiteboardtavlan hur tillväxt-
agendan och FöretagsNära hänger ihop. Det är samma bild som han ritat flera gånger tidiga-
re under senaste halvåret. Han pekar och visar vilket han ser som tillväxtagendan. Ann-
Kristin är först inte övertygad men säger att hon ska ta med det hem och titta på om det 
verkligen är samma som Norbert visade senast. Hon håller med om att det här är det rätta 
sättet att rita organisationen på och berättar att hon ideligen får frågor om den. Norbert ut-
brister att det är det här han försöker förmedla med en dåres envishet.  
 
Mycket hänger på den kommande budgeten om det skall bli fler projekt eller inte, säger 
Ann-Kristin. Hon föreslår att PUU-gruppen skall göra ett bokslut för tillväxtagendan gällan-
de 2006. Bland det positiva finns Företagskontakt, säger Ann-Kristin och tillägger ”förlåt, 
jag menar FöretagsNära”. Hon vill gärna se en permanent företagsnära verksamhet men vill 
inte att det skall satsas på det som en gökunge. Om politikerna skall tillsätta nya utvecklings-
pengar så bör det istället läggas under näringslivskontoret. Norbert kommenterar att så kan 
det bli. Alla sådana beslut kan diskuteras under hösten men det som ska göras permanent ef-
ter 2006 måste beslutas om nu för att komma med i budgeten. Ann-Kristin säger att det här 
visar på hur svårt det är att koppla ihop arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Norbert 
kommenterar att vi har lärt oss oerhört mycket av det här och han tycker att det är viktigt att 
lyfta fram även det bidraget. Alfhild säger att hon tror att det är viktigt att hålla kvar samar-
betet. Det är svårt att slänga smuts på kommunen när man besöker företagen ihop, säger 
hon och tillägger att de också har ett ansvar för att utnyttja företagens tid på ett bra sätt. 
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Noel påpekar att samverkan kanske inte ska ske på samma sätt framöver. Alfhild håller med 
om att samarbetet inte kräver en projektmodell, det viktiga är att de arbetar ihop vid behov.  
 

LOJALITET OCH TILLHÖRIGHET 

I april 2006 har projektet FöretagsNära pågått i ett drygt år och projektgruppen samlas för en 
workshop i Näringslivets hus om de tolkningar jag konstruerat och presenterat i en kortare 
text om frågor jag funnit centrala i genomförandet FöretagsNära. Tolkningarna har förank-
rats hos projektledaren en tid innan och de finns nedskrivna i form av ett PM som alla pro-
jektmedlemmarna har fått möjlighet att ta del av inför mötet9. Både näringslivsutvecklare och 
arbetsförmedlare deltar, liksom projektledaren och Nicole från näringslivskontoret, som nu 
allt oftare är med när FöretagsNära träffas. Stämningen är god och platserna kring det av-
långa bordet i konferensrummet Vargen är nästan fullsatta. Näringslivsutvecklarna är ivriga 
att få diskutera. Flera av dem har kontaktat mig med kommentarer redan innan mötet. Ar-
betsförmedlarna har lite annat att tänka på, berättar Anna. De har spenderat förmiddagen i 
möte om AMS nya direktiv att Arbetsförmedlingen skall arbeta företagsinriktat och har fört 
långa diskussioner om hur det skall gå till när det inte tillförs mer resurser.  
 
Flera av tolkningarna frammanar diskussioner men samtalet kommer primärt att kretsa 
mycket kring en av dem. Tolkningen handlar om att FöretagsNära kan förstås som en inter-
mediär verksamhet eftersom FöretagsNära spänner mellan olika aktörer eller arenor och för-
söker koppla ihop dessa. Ämnet berör frågan om näringslivsutvecklarnas bakgrund och den 
betydelse det har för dem vid företagsbesöken. Samtalet leder in på en diskussion om pro-
jektmedlemmarnas olika roller. Nina berättar att hon upplever att det är väldigt tydligt när de 
gör företagsbesök att arbetsförmedlaren är från Arbetsförmedlingen men när hon själv skall 
berätta om sin bakgrund så är hon både kommunen och en som förstår företagen. Jag har ju 
varit i samma sits, kommenterar hon, jag blir mer hybrid än en arbetsförmedlare. Nils håller 
med. Visst är det så. Niklas påpekar att det troligen även har att göra med att näringslivsut-
vecklarna är projektanställda. De har ingen annan hemvist än FöretagsNära. Alvar ger också 
sin bild i frågan. Han säger att hans upplevelse är att förmedlaren har en roll där företagen 
känner till deras kostym, medan näringslivsutvecklarna kan ha olika nyanser på sina kostymer.  
 
Diskussionen om FöretagsNära som intermediär leder in på lojaliteter och legitimitet hos fö-
retagen respektive kommunen. Nina kommenterar att näringslivsutvecklarnas möjlighet att 
sitta i företagens knä och fråga vad de vill ha hänger ihop med att de är ”mittemellan”, samti-

                                              
9 Texten som utgör underlag för återföringen återfinns i sin helhet i bilaga B. 
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digt krånglar det till legitimitetsfrågan när näringslivsutvecklaren skall vända sig inåt mot 
kommunen med sitt anspråk. För då kan det finnas ett synsätt att näringslivsutvecklaren före-
träder företaget och inte är kommunen. Vi upplever att det är en förutsättning för att vi ska 
kunna få ett bra samtal med företaget att de förstår att vi har varit i deras situation och att vi 
förstår vad de pratar om, säger Nina. Därför så säger vi att vi kommer ifrån näringslivet. När 
du sedan vänder dig inåt mot kommunen blir du sedan sedd som någon som är företagsför-
medlare. Då frågar man i princip om du är lojal med kommunen eller om du står på företa-
gens sida, kommenterar Nina. Vi upplever att många inom kommunen har varit väldigt öpp-
na och vill jobba mot företagen men ibland har chefer ansett att vi inte är lojala mot 
kommunen. För det är uppenbarligen något som förmedlas inom kommunen, att lojalitet står 
högt på agendan om du vill komma högre upp, tillägger Nina. Niklas kommenterar att han 
tror att det har att göra med vilken del av kommunen det är fråga om. Nina håller med och 
säger att många av handläggarna som de arbetat med är ”kanonbra”, det är när de pratar med 
deras chefer som det blir tuffare. Där är det inte lika lätt att ifrågasätta. Då kommer vi tillbaka 
till det här med huruvida man ska göra om kommunen för att se ut mer på företagens sätt, 
säger Niklas. Då får du en helt annan struktur i kommunen och då kommer de cheferna att 
tappa makt. En sådan förändring gör att de blir en del i en produktionsorganisation istället 
för att som idag sitta som kungar, menar Niklas. Nina svarar att hon inte menar att kommu-
nen måste ändras till att bli organiserad som ett företag, utan bara att få dem att lyssna och 
förstå. Det är dialogen jag är ute efter, kommenterar Nina. Hon summerar att den intermedi-
ära rollen att ha två hattar ibland kan innebära en konflikt. Niklas kontrar med att det beror 
på vilken hatt det är man har på sig. Han tar hjälp av ett exempel för att förtydliga. Jag är ju 
ute rätt mycket på företagsbesök med Alf och med sin kunskap och erfarenhet kring verk-
stadsföretag skulle Alf kunna bli en väldigt bra företagskonsult, exempelvis. Men i den rollen 
och med den hatten som du har på dig som arbetsförmedlare så ser företagaren inte dig på 
det sättet, säger Niklas vänd till Alf. Så det beror ju lite på varifrån man kommer vilken hatt 
man har på sig.  
 
Noel påpekar att en intermediär organisation medför en hemmahörighet på flera ställen sam-
tidigt som det innebär att man egentligen inte har en hemmahörighet någonstans. Det är ju 
ett lika stort bekymmer för oss, eller ännu större. Noel frågar om inte arbetsförmedlarna ock-
så upplever att de är både i ingenmansland och har många lojaliteter och hemmahörigheter. 
Alf svarar nej, det är inte alls lika komplext. Nina påminner om att arbetsförmedlarna berättat 
att de i företagsgruppen ibland betraktas av kollegorna på Arbetsförmedlingen som att de var 
”ute och glassade” på företagsbesöken. Anna drar sig till minnes och håller med. Ja, det 
stämmer, säger hon. Alf kommenterar att det finns en konflikt men tillägger att det inte alls 
är lika många intressen och så stor komplexitet som för näringslivsutvecklarna. Jag frågar Ni-
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cole hur hon ser på FöretagsNära i termer av intermediär. Nicole, näringslivssekreterare på 
näringslivskontoret, kommenterar att hon inte brukar ta upp sin bakgrund i näringslivet när 
hon besöker företag. Hon säger att hon kommer från kommunen. Jag upplever inte att det är 
svårt att få dem att prata ändå, måste jag säga, tillägger Nicole.  
 

FÖRANKRINGSARBETE FÖR FRAMTIDEN 

Under våren 2006 arbetar Noel och näringslivsutvecklarna med att skriva fram ett förslag till 
en framtid för FöretagsNära. FöretagsNära föreslås bli en permanent verksamhet inom ra-
men för näringslivskontoret. Utgångspunkten är även fortsättningsvis företagsbesök och dia-
log. Samarbete med andra aktörer föreslås men med en annan karaktär än under projektet. 
Från ett ”kvantitativt” angreppssätt till ett ”kvalitativt”. Med andra ord är tanken inte längre 
att alla företag skall besökas, relationer skall istället förstärkas med de företag som har sär-
skilda behov av det. Olika scenarier för FöretagsNära efter 2006 års utgång arbetas fram med 
anledning av att budgetprocessen drar ut på tiden. Norbert försäkrar att den nuvarande poli-
tiska ledningen tycker att FöretagsNära är bra och att de vill att verksamheten blir permanen-
tad. Inför nästa år är 2 miljoner äskade för verksamheten. Medarbetarna i FöretagsNära tän-
ker sig fem olika scenarier. Ett i en omfattning som följer gruppens förslag och som innebär 
tre näringslivsutvecklare. I fallande skala beskrivs sedan ytterligare tre möjligheter. Den tredje 
innebär att inga resurser avsätts. Det femte scenariot är att inga besked kommer.  
 
I början av juni presenteras den andra externa utvärderingen av FöretagsNära, också den 
genomförd av utvärderingsföretaget Skill Studentkompetens. Resultatet är i linje med den 
första utvärderingen och få höjer ögonbrynen. Innan sommaren 2006 meddelar kommunsty-
relsens ordförande, Klas, att pengar avsatts till en fortsättning för FöretagsNära även efter 
årsskiftet. Näringslivsdirektören, Norbert, kommenterar att det inte var helt lätt att få igenom 
beslutet, men det lyckades till slut. I samband med valet till kommunfullmäktige hösten 2006 
försöker Noel och Norbert få besked om hur fortsättningen för verksamheten konkret skall 
se ut efter årsskiftet. Beskedet dröjer dock till långt in på hösten.  
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KAPITEL 8: ERFARENHETER OCH RESULTAT 
 
I detta avslutande kapitel i berättelserna om FöretagsNära presenteras resultat och erfarenhe-
ter av FöretagsNära. Vad säger de inblandade om FöretagsNära när lärdomarna summeras? 
Genomgången inleds med arbetsförmedlarnas synsätt på FöretagsNära. Därefter presenteras 
näringslivsutvecklarnas reflektioner. Först Natalies och Ninas, de två näringslivsutvecklare 
som lämnar kommunen. Därefter de som blir kvar på näringslivskontoret efter att projektet 
slutförts, det vill säga näringslivsutvecklarna Niklas och Nils. Projektledarens reflektioner av-
slutar genomgången. Kapitel 8 avslutas med en sammanfattning av resultatet av satsningen på 
FöretagsNära samt med en resumé av vad det blir av arbetssättet efter att projektet slutförts. 
 

ARBETSFÖRMEDLARNAS SYNSÄTT PÅ FÖRETAGSNÄRA 
För att förtydliga arbetsförmedlarnas bild av FöretagsNära skildras tre arbetsförmedlares 
upplevelser och deras sätt att se på samarbetet med kommunen och med näringslivsutveck-
larna. I Anitas berättelse om hur hennes bild av hur FöretagsNära vuxit fram är uppdragets 
otydlighet en framskjuten del. Hon berättar att arbetsförmedlarna från början utgick ifrån att 
ramarna för arbetet var fastställda men efter hand visade det sig att så inte var fallet. Det här 
sättet att arbeta kändes ovant, påpekar hon, framförallt på grund av att inget var färdigt och 
förutbestämt på förhand. Anita berättar att olika bilder av FöretagsNära blev tydliga för hen-
ne i samband med Alfhilds deltagande vid FöretagsNäras avspark i Getå. Vi från Arbetsför-
medlingen tolkade vår chef och arbetet på ett sätt medan kollegorna på kommunen kanske 
hade fått en annan information och tolkade sitt arbete på ett annat sätt, berättar Anita. Jag 
kände därför i början att våra uppdrag inte stämde överens, tillägger hon. Uppdraget, så som 
Anita till en början uppfattade det, var att försöka få ut så många långtidsarbetslösa arbetssö-
kande som möjligt i jobb. Vi skulle handgripligen ha med oss förslag på namn och försöka få 
ut dem i jobb på företagen vi besökte. Anita förtydligar att det inte var förmedlarnas tanke 
med arbetet eftersom de inte tror på det sättet att jobba. Deras åsikter stämde nog mer över-
ens med kollegorna på kommunen i den frågan, tror Anita. Vi som har jobbat med företag 
länge vet att det tar flera år att få upp deras förtroende och innan det blir en naturlig kontakt. 
Samtidigt måste ett projekt som FöretagsNära visa resultat. Det ska vara siffror. Anita berät-
tar att hon och kollegorna känner sig kluvna ibland. De vet vad de vill ge och kan få tillbaka 
på sikt medan cheferna och även politikerna inom kommunen väntar sig resultat nu. Hon be-
rättar att arbetsförmedlarna redan när de fick höra talas om målsättningen 2006 fler i jobb 
2006 hävdade att det var en omöjlighet. Ingen företagare anställer för att vara snäll. Det 
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handlar hela tiden om att vara lyhörd och finkänslig, att komma med förslag när det behövs 
service. Det gör trycket från politiskt håll och från cheferna lite jobbigt, menar Anita. Hon 
berättar att hennes egen chef på förmedlingen sagt att han förstår dilemmat och håller med 
om att målsättningen ”2006 fler i jobb 2006” är omöjlig. Det ändrar dock inte på målsätt-
ningen eftersom den är satt av projektets styrgrupp. Anita förstår att politikerna vill se resul-
tat eftersom de har satsat tid och pengar i projektet. Dessvärre vet nog inte kommunens poli-
tiker riktigt hur Norrköpings näringsliv ser ut och vilka behov de har, tror hon, och tillägger 
att det är vår roll att kartlägga det nu. Det övergripande, långsiktiga, syftet med FöretagsNära 
är enligt Anita att skapa förtroende för Norrköpings kommuns olika förvaltningar och för 
Arbetsförmedlingens service ute i näringslivet. Budskapet är att det är ett samarbete. Vi är 
inte två olika enheter, utan vi kompletterar varandra. På sikt tror Anita att arbetet kommer att 
generera fler kontakter mellan företag och kommun och Arbetsförmedlingen, ett starkare 
näringsliv och fler arbetstillfällen. 
 
Samarbetet mellan näringslivsutvecklarna och förmedlarna har förbättrats under projektets 
gång, tycker Anita. Från början tog kollegorna från kommunen för stor plats, bland annat för 
att förmedlarna ofta hade en relation med företaget sedan tidigare. FöretagsNära och kom-
munens del var det nya. Anita berättar att det har hänt att hon i efterhand ringt upp företaga-
re som de besökt för att få möjlighet att anknyta till frågor som det inte funnits tid till under 
besöket. Inom ramarna för den egna verksamheten ser Anita att hon som arbetsförmedlare 
har en ganska stor frihet. Hon utgår ifrån sitt uppdrag och sin kunskap om vad näringslivet 
vill ha när hon formar sin egen verksamhet. Arbetsförmedlarna har dock en rad uppdrag att 
utföra vid sidan av besöken med FöretagsNära. Anita berättar att hon gärna skulle vilja ha 
mer utrymme för FöretagsNära och tycker att det är synd att Arbetsförmedlingen inte satsar 
helhjärtat på FöretagsNära. Arbetet med FöretagsNära har för hennes del inneburit en kom-
petensutveckling. Det är oerhört roligt och stimulerande, roligt att få nya kollegor med annan 
inriktning och lite andra tankar och erfarenheter, tycker Anita. Vi har kommit varandra väl-
digt nära, säger Anita och förklarar det med att näringslivsutvecklarna och arbetsförmedlarna 
har liknande tankegångar och samma inställning till arbetet. De står alla står näringslivet nära. 
Kollegorna på kommunen kommer från näringslivet och arbetsförmedlarna i företagsgrup-
pen har varit ute så mycket på företag och sett mycket av produktion och fört samtal med fö-
retagare att de också förstår företagens situation.   
 
Företagsgruppen är liten i jämförelse med resten av verksamheten på Arbetsförmedlingen, de 
är bara sju personer av omkring 150 förmedlare. För Anita är verksamheterna komplement 
till varandra. Vi kan inte existera som förmedling om vi inte har goda arbetsgivarkontakter, 
säger Anita. Hon berättar att AMS nu gått ut med att företagskontakterna skall vara första 
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prioritet. Samtidigt som beskedet om mer satsningar på företagsbesök är positivt är det mind-
re roligt att kravet läggs fram som om vi inte redan bedriver en sådan verksamhet. Anita be-
rättar att hon upplever att det inom Arbetsförmedlingen finns en skepsis eller avundsjuka 
mot dem som arbetar med företagsbesök. ”De är bara ute och glassar”. Anita menar att det 
har varit så genom alla år men nu har det förstärkts i och med samarbetet med kommunen. 
Det är som om de tror att vi drar oss undan det gemensamma arbetet och inte ställer upp 
utan bara är ”ute och har det bra”. Det finns en misstro mot dem som vill jobba mot företag, 
så har det varit under alla Anitas tjugo år på förmedlingen.  
 
Anitas beskrivning av hur företagsgruppens arbete upplevs bekräftas av Anneli som nämner 
att hon uppfattar att det inom Arbetsförmedlingen finns en bild av att företagsgruppen som 
lite ”glassigare”. Så har det alltid varit menar även Anneli och hänvisar till sina tretton år på 
förmedlingen. Hon tror att det beror på okunskap. Anneli tar med mig på en tur bland kolle-
gorna på förmedlingen för att presentera mig för dem. Jag uppfattar att det finns en nyfiken-
het från deras sida och kommenterar att de verkar ha uppfattat det som väldigt positivt att 
hon tog med mig runt. Anneli håller med och kommenterar att det nog gör stor skillnad att 
få träffa personerna bakom begreppen. Det räcker inte med att prata om FöretagsNära. Det 
bästa vore om Natalie, Nina, Nils och Niklas var med på Arbetsförmedlingen en dag. Då 
skulle alla bli involverade och ha möjlighet att lära känna dem. Om de visste mer om verk-
samheten så skulle de kanske också prata mer positivt om FöretagsNära.  
 
Anneli ser, precis som Anita, kompetensutveckling som den stora behållningen med sin med-
verkan i FöretagsNära. Hon hyllar särskilt det utbyte som hon haft av Natalie och Nina och 
framhåller att kommunen rekryterat väldigt bra personer till FöretagsNära. Det har varit 
spännande att göra besök ihop med dem, tycker hon. De är personer med stark drivkraft. 
Anneli betonar att det är viktigt att det blir en kontinuitet i företagskontakterna, därför måste 
FöretagsNära fortgå. Det finns flera värden i att göra gemensamma företagsbesök och Anneli 
hoppas därför att arbetssättet kommer att fortsätta. Dels finns det mycket att lära av varandra 
och dels finns det ett värde för företaget i att de gör besöken ihop då det minimerar tiden 
som måste avsättas till besök. Anneli upplever inte att gemensamma besök är något krav från 
Arbetsförmedlingens sida, arbetsförmedlarna har en väldig självständighet i sitt arbete. Det 
finns en valfrihet inom regelverket att jobba hur man vill.  
 
Syftet med FöretagsNära har enligt Anneli hela tiden handlat om att ”ragga hem” så mycket 
uppdrag som möjligt till kommunen och Arbetsförmedlingen, sådant som företagen inte 
tänkt på själva. Syftet är att utreda hur situationen ser ut på arbetsmarknaden. Hon berättar 
att hon upplever att de inte fått så god acceptans från sin chef på Arbetsförmedlingen för att 
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delta i projektet. Hon och Anders, som ingår i samma kontor, har fått lösa det på egen hand. 
Cheferna på de olika avdelningarna har haft olika inställning till arbetet i FöretagsNära och 
prioriterat det i olika utsträckning.   
 
För Arne är syftet med FöretagsNära att få bättre relationer med företagen och att nå en 
samsyn om att både kommun och arbetsförmedling kan bistå företagen i olika ärenden och 
även att de kan ställa upp för varandra. Det viktigaste är att företagen upplever att det finns 
någon som bryr sig om att de finns. Arne uppfattar att företagarna sett det som positivt att 
någon intresserar sig för dem och lyssnar på vad de har att säga, framförallt de lite mindre fö-
retagen. Liksom Anita och Anneli beskriver Arne samarbetet med näringslivsutvecklarna som 
välfungerande. Själv har han gjort flest besök ihop med Nils, då de båda är inriktade på bygg-
företag. Arne menar att han själv och Nils är samstämmiga och att besöken ofta går till på 
ungefär samma sätt. Mycket fokus riktas mot kommundelen av projektet eftersom det är det 
nya. Näringslivsutvecklarna är inte kommunmänniskor, egentligen, de kommer från närings-
livet, säger Arne och hänvisar till att Nils ofta brukar betona det. Det är viktigt att företagen 
ser att det kommer någon som förstår dem. Det höjer verksamhetens status. Arne säger att 
det tenderar att finnas förutfattade meningar om att en kommunanställd eller statsanställd 
tänker si eller så och inte förstår företag. Kommer det däremot någon som jobbat i och lett 
ett företag så känner de till problemen på ett annat sätt. Själv har Arne fått en mycket större 
inblick i de företag han har besökt ihop med näringslivsutvecklarna. Tidigare har arbetsför-
medlarna framförallt inriktat sig på rekrytering men nu berörs även andra frågor och sådant 
som man kanske inte tänker på när man pratar om personal. Samarbetet mellan kommunen 
och Arbetsförmedlingen ser Arne som mycket positivt då många av frågorna går i varandra. 
Till skillnad från Anita och Anneli upplever Arne det som att det finns ett krav på att de skall 
göra gemensamma företagsbesök. Den siffra han har hört är att de maximalt får göra tjugo 
procent av besöken var för sig. Han anser att det framförallt är Alfhild, arbetsförmedlings-
chefen, som har tryckt på i den frågan. Arne hoppas att de gemensamma företagsbesöken 
skall kunna fortsätta även efter 2006. Det går inte att säga till företagen att arbetssättet bara 
lagts ner, säger Arne. Det är viktigt att FöretagsNära lyckas få fram exempel på vad besöken 
åstadkommit så att företagarna kan se att det händer något. Liksom Anita och Anneli kom-
menterar Arne att de kunde ha informerat bättre om FöretagsNära internt på Arbetsförmed-
lingen, även han säger att deras jobb ibland upplevs som lite ”glassigt”. 
 

DE SOM LÄMNAR 
Natalie är den första av näringslivsutvecklarna att lämna FöretagsNära när hon avbryter sin 
anställning i projektet i mars 2006. När hon ser tillbaka på rekryteringen av näringslivsutveck-
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lare är det med bilden av att det hela tiden har funnits ”två sidor” av allting i genomförandet 
av FöretagsNära. Med facit i hand hade det varit bra att hitta någon med näringslivsutveck-
larnas kompetens om företag och en längre kommunal erfarenhet. Eller i alla fall en djupare 
erfarenhet av politiskt styrda organisationer, förtydligar hon. Som det blev nu fungerade rela-
tionen till företagen bra men det kanske inte blev så bra internt alla gånger, berättar Natalie. 
Hon berättar också att näringslivsutvecklarna från början trodde att projektet skulle ha en 
högre prioritet inom kommunen än vad de upplever nu. Istället för att vara de som hanterade 
prioriterade ärenden har FöretagsNära blivit ett parallellt spår utan beslutsrätt. När närings-
livsutvecklarna har velat driva någon fråga som uppkommit ute hos företag så har ärendet 
lyfts av näringslivsutvecklarna in i den kommunala linjeorganisationen. Vi har fått hålla på 
med ”småplocket”, säger Natalie. Den erfarenheten har enligt Natalie varit särskilt frustre-
rande för de näringslivsutvecklare som har lång erfarenhet av konsultjobb där de är vana att 
ha en roll där de på kort tid skall arbeta fram en analys och föreslå en lösning. Det funkar 
inte här, påpekar Natalie. Som exempel nämner hon den konflikt som uppstod med närings-
livskontoret före jul 2005. Hon säger att det blev ett missförstånd som grundades på hennes 
och Niklas sätt att jobba på ett konsultliknande sätt. De tog för givet att det var välkommet 
att presentera kommentarer till underlaget som lades fram men det blev tydligt att de liksom 
”dundrade in” och sade vad de tyckte och tänkte. Varpå reaktionen blev ”ja men vilka är ni 
som kommer här och har en åsikt”. Natalie säger att hon förstår deras reaktion. För medar-
betarna på näringslivskontoret är det inte alls tydligt att FöretagsNära är en del av deras värld, 
menar Natalie. Vi näringslivsutvecklare tänkte å vår sida att vi hade tagit fram en plan för oss 
allihop. Hade vi insett det i tid hade vi kunnat vara mer ödmjuka, påpekar Natalie. Ytterligare 
en möjlig förklaring till konflikten ser Natalie i motsättningarna mellan personer från ”det 
kommunala” och dem som jobbat länge på den ”privata sidan”. Det är två världar som måste 
mötas, tänker Natalie. På samma sätt som hon har kunnat känna sig mer accepterad av före-
tagen när hon berättat att hon kom från det privata näringslivet kan det också vara åt andra 
hållet, säger Natalie. Lång erfarenhet av den kommunala organisationen är en fördel inom det 
sammanhanget. 
 
När Natalie slutat är det som om det blir tydligt för alla att projektet snart är över. Den sista 
delen av genomförandet kan liknas vid en lång upploppssträcka där mycket fokus fästs vid 
vad som skall hända efter projektet samt på att överlämna arbetssättet och kunskaper om fö-
retagen med mera till dem som skall ta över arbetsuppgifterna från näringslivsutvecklarna.  
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”VI OCH DEM” 

De tre näringslivsutvecklare som stannar i FöretagsNära till projekttidens slut har många 
överensstämmande betraktelser av FöretagsNära. Deras bilder av resultatet av FöretagsNära 
är överlag positiva. Näringslivsutvecklarnas erfarenheter av att arbeta i kommunen är dock 
mångbottnade. Samarbetet näringslivsutvecklarna emellan uppfattas som mycket gott medan 
relationen till projektledaren och personalen på näringslivskontoret inte är lika stark. Närings-
livsutvecklarna har utvecklat liknande värderingar och uppfattningar om FöretagsNära. Loka-
liseringen av näringslivsutvecklarnas kontor till en separat byggnad anges som en viktig för-
klaring till att näringslivsutvecklarna svetsats samman till en väl sammanhållen grupp, avskild 
från andra verksamheter. Efter att projekttiden är slut arbetar Niklas och Nils vidare med det 
företagsnära arbetssättet tillsammans med Noel. Nina väljer att gå till ett annat jobb, utanför 
den offentliga sektorn.  
 
När Nina ser tillbaka på de förväntningar hon hade på sitt jobb i FöretagsNära vid starten av 
projektet har de inte infriats. De signaler hon uppfattade om att kommunen ville ha in män-
niskor som arbetat i näringslivet skapade en entusiasm hos henne men signalerna motsvara-
des inte av det hon sedan erfor i genomförandet av projektet. Då projektet inleddes såg Nina 
framför sig en möjlig fortsättning inom kommunen men efter att ha arbetat med Företags-
Nära känner hon inte längre att hon inte klarar av att jobba på det sätt som krävs av henne i 
kommunen. Beslutet att inte stanna kvar i kommunen efter projektets slut har vuxit fram hos 
Nina efter det att Natalie slutade i FöretagsNära. I förhållande till näringslivskontoret finns 
fortfarande ett ”vi” och ”dem”, menar Nina. Flytten till Näringslivets hus blev på gott och 
ont, ser Nina i efterhand. I de egna, separata lokalerna, kunde näringslivsutvecklarna vara för 
sig själva samtidigt som avståndet skapade mentala avstånd gentemot näringskontoret. 
Kommunikationen har underlättats av flytten men de är fortfarande som en ö i avdelningen. 
De är inte med på näringslivskontorets möten och det är fortfarande ”ni i FöretagsNära”.  
 
För Nina har syftet med FöretagsNära inte ändrats sedan hon anställdes som näringslivsut-
vecklare. Hon tycker snarare att syftet har blivit ännu tydligare. Hon minns hur upprörd hon 
var när chefen för Arbetsförmedlingen, Alfhild, inledningsvis sade att de skulle ”ut och ragga 
jobb”. Nina tror att det fortfarande finns personer i kommunen som ser FöretagsNära som 
ett sätt att skapa jobb. Nina berättar om en annan situation där det blev tydligt för henne att 
det fanns olika synsätt på syftet med FöretagsNära. Det var under sommaren 2005, när Före-
tagsNära bara hade varit igång sedan april och Nina var på Almedalsveckan. Nina beskriver 
hur vid en lunch hamnade mitt emot Klas, kommunstyrelsens ordförande, och bredvid sig 
hade hon chefen för Norrköpings hamnbolag. Bordskavaljeren frågar henne ”Vad gör du?”, 
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så där småpratande som man brukar vid en lunch. ”Jag jobbar i det här FöretagsNära, känner 
du till det?”, svarar Nina. ”Ja”, sade han, ”Det är det där att ni ska skapa 2006 nya jobb”. 
Nina kommenterar att ”Nja, det kanske man inte riktigt kan säga” men då genskjuter Klas 
henne från andra sidan bordet och säger med skärpa att ”Det är precis det det är!”. Nina be-
rättar hur hon kände sig jätteavsnoppad. Jag hade försökt att nyansera och säga att visst det 
ingår ju i det här men det är ju inte vi som skapar jobb, säger Nina. Jag fick en så tydlig tillrät-
tavisning att det var precis det vi skulle göra, tillägger hon. Nina berättar att det var då hon 
förstod hur viktigt det var och att hon inte skulle gå och säga offentligt att de inte skulle ska-
pa 2006 nya jobb, för det var precis det han förväntade sig. Det här var ju som sagt bara någ-
ra månader efter det att vi hade dragit igång, förtydligar Nina, då det fortfarande var väldigt 
viktigt. Det var ju innan valet. Situationen gjorde det väldigt tydligt att det var det vi skulle 
göra och att det var de förväntningarna vi hade på oss, sammanfattar Nina. 
 
Nina berättar att hon försökte hantera situationen som uppstod genom att tänka att, ja du 
Klas, du må vara högsta beslutande här i kommunen men det här kan jag och det här kan 
inte du. Jag har fokuserat på att göra mitt jobb så gott jag kan, menar Nina. Att försöka att 
hjälpa företagen med ärenden in mot kommunen och försöka vara så smidig som möjlig i 
kontakterna med kommunen för att företagen ska få sina problem lösta, det är det enda jag 
kan göra, summerar Nina. Det är de som har ansvar för arbetsmarknadspolitiken som ser ar-
betslösheten som den viktigaste frågan och har därför svårt att släppa idén om att skapa jobb, 
tror Nina. Hon beskriver uppdraget som en korsning mellan arbetsmarknads- och närings-
livspolitik. De som ligger längst åt arbetsmarknadspolitiken har uppfattningen att arbetslös-
heten är den viktigaste frågan. Att frågan är viktig har Nina förståelse för men mekanismerna 
i näringslivet fungerar inte på det sätt som de önskar, påpekar Nina. Själv tycker Nina att pro-
jektgruppen har landat i bilden av att FöretagsNära inte skapar jobb utan förutsättningar. 
Genom att inrikta sig på uppgiften, att göra företagsbesök, ser Nina att de har kommit förbi 
kraven på att skapa jobb. Samtidigt har kraven återkommit gång på gång under arbetet. 
 
FöretagsNära är, sett ur Ninas perspektiv, en lyckad satsning. Framförallt är det förändringar 
inom kommunen och i relationerna med företagen som Nina ser framgången. FöretagsNära 
bidrar med att skapa kontakter, nätverk och ett förstärkt arbete med förutsättningarna för fö-
retag. Därutöver har projektet bidragit genom att ”röra om i grytan”, tror Nina. Hon tror att 
få hade kunnat vänta sig den utveckling som blivit. Arbetet med FöretagsNära har blivit job-
bigare än väntat för många av de inblandade. Jobbigt för oss, kanske, men framförallt att det 
blev en förändring som man väl inte trodde innan, framförallt för dem på näringslivskonto-
ret. Jag tror att det har kommit in lite andra tankar, annat tänk och andra prioriteringar, säger 
Nina. Ifrågasättanden som man kanske inte har varit med om tidigare. Med FöretagsNära har 
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ett annat tänkande, tempo och mer dynamik införts i organisationen. FöretagsNära är lyckat 
ur flera avseenden, dock inte ett. Inte utifrån perspektivet att det skapas fler arbetstillfällen. 
Vi har dock börjat vända på en trend för att det ska kunna bli bättre näringslivsklimat där det 
skapas nya jobb. Kommunen och Arbetsförmedlingen skapar inte jobb. Det gör företagen, 
påpekar Nina. För bidra till de 2000 jobben, det har de inte gjort på kort sikt, menar Nina. Vi 
har gjort det vi sade att vi skulle från början och samarbetet har fungerat bra. Nina hoppas att 
FöretagsNära skall ha bidragit med en mer bestående förändring men det är inget hon tar för 
givet. Många faktorer spelar in. Hon hoppas att det företagsnära arbetssättet kommer att bli 
näringslivskontorets sätt att arbeta med företagskontakter, ett arbete mer inriktat på dialog 
och mindre internt fokus.  
 
Så här i efterhand kan Nina se stora fördelar med att genomföra gemensamma företagsbesök 
med arbetsförmedlarna. För företagen har det kanske inte bidragit med så mycket till besö-
ken att de kommit båda två men för dem själva har det inneburit viktiga lärdomar och ett 
kunskapsutbyte. De har lärt sig om varandra och varandras världar. Ninas egen respekt för 
arbetsförmedlarnas arbete har ökat väsentligt i och med samarbetet, framförallt för arbets-
förmedlarna i företagsgruppen som hon anser är jätteduktiga och mycket kompetenta. Även 
om de nu uppbyggda relationerna kommer att underlätta framtida samarbete tror Nina att 
det krävs att samarbetet formaliseras om det skall kunna bestå. Så länge det handlar om per-
sonligt samarbete så kommer det att fortgå tack vare goda relationer mellan näringslivsut-
vecklarna och arbetsförmedlarna. För att det skall etableras som ett arbetssätt krävs det att 
det står formulerat i någon verksamhetsplan att det är så man skall arbeta. Det är något Nina 
upplever att hon har lärt sig av den kommunala organisationen.  
 

DE SOM STANNAR KVAR 
Olika inställningar till uppdraget kan skönjas i de kvarvarande näringslivsutvecklarnas berät-
telser. De riktar sitt engagemang åt lite olika håll. I det följande rekonstrueras deras historier 
därför var och en för sig.  
 

KOMMUNINTERNT FÖRÄNDRINGSARBETE 

Mycket i Niklas reflektioner kring FöretagsNäras organisering och utveckling stämmer över-
ens med det Nina berättar, framförallt i fråga om de resultat FöretagsNära åstadkommit. Re-
flektionerna kring organisationen kretsar kring ett par teman som är relevanta att belysa när-
mare. Ett ämne som Niklas gärna diskuterar rör krockar mellan olika logiker. Logikerna som 
krockar benämner han ”industritänk” och ”kommuntänk”. Niklas tar samverkan som exem-
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pel på en krock. I näringslivsplanen är samverkan ett mål i sig men för mig kan samverkan 
bara vara ett medel, menar Niklas. Det måste leda någonstans. Jag inser nu att vi tänker olika 
och att det finns mycket som betyder olika saker, säger Niklas. Sätten att organisera inom 
ramen för Norrköpings kommun skiljer sig åt på flera sätt från det Niklas är van vid. Vid si-
dan av samverkan som mål är en annan skillnad sättet att bedriva projekt. Utifrån de erfaren-
heter Niklas har är FöretagsNära alltför vagt för att vara möjligt att definiera som ett projekt. 
Här saknas en konkret projektägare och organiseringen är luddig, ingen har något konkret 
ansvar eller riktiga styrmöjligheter. Beskrivning av mål och kriterier för uppföljning är för 
vagt formulerade. FöretagsNära är snarare ett lite löst uppdrag med ett par olika styrgrupper 
som egentligen inte har någon bestämmandemöjlighet utan mer kanske bollplank eller någon 
form av rapportering, menar Niklas. Han ifrågasätter vad de har kunnat tillföra FöretagsNära 
när projektet väl kommit igång. Trots styrgruppernas oförmåga till styrning och trots vaga 
formuleringar anser Niklas att de fått FöretagsNära dit de ville. Möjligheten att göra det ser 
han som ett resultat av att de kunde driva sin egen linje i hur projektet skulle genomföras. Ett 
led i det var att de placerades avskilt istället för på Näringslivets hus med näringslivskontoret.  
 
FöretagsNäras huvudsakliga bidrag är enligt Niklas att de har lyft fram och in företagens syn 
på hur kommunens ärendehantering fungerat. Det har sedan sammanlänkats med andra för-
ändringsprocesser som startats internt, bland annat rörande etableringsärenden. Niklas ser ett 
förbättrat kommunalt servicemedvetande som nyckeln till att skapa ett bättre företagsklimat. 
Jag tror att kommunen generellt sett måste börja betrakta medborgare och företagare som 
kunder och bli mer kundtillvänd, menar Niklas. Kommunen finns till för oss, inte vi för dem.  
 

FÖRETAGSBESÖK 

Redan från starten av projektet väljer Nils att se FöretagsNära som inriktat på att besöka fö-
retag och stötta dem, inte att försöka utveckla kommunens organisation. Inställningen grun-
dar sig på hans tidigare erfarenheter av kommunens arbete. Kommunalt utvecklingsarbete 
finns det så många andra som arbetar med, menar Nils. Hans eget bidrag handlar primärt om 
företagsutveckling. Nils anser att arbetet med företagsbesöken har gått över förväntan. Med 
stöd i det arbete och de riktlinjer som togs fram under pilotstudien fick projektet en bra start 
och företagen kunde besökas planenligt. Betydelsen av projektgruppens placering separat 
från övriga näringslivskontoret trycker även Nils på. Det gjorde näringslivsutvecklarna som 
grupp sammansvetsade. De kunde göra FöretagsNära till sitt eget, på gott och ont. När Nils 
ser tillbaka på diskussionen om målen med FöretagsNära ser han det som en debatt inled-
ningsvis i projektet som avklarades ganska snabbt. Frågan var ju om vi skulle ut och kränga 
jobb och folk eller arbeta med långsiktig uppbyggnad. Även om några i styrgruppen var inne 
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på det förra upplever Nils att de flesta snart nog var inne på den senare linjen. Nils är nöjd 
med det arbete som projektgruppen utfört och talar om resultatet framförallt i termer av rela-
tioner. Uppdragen har genomförts och arbetet påbörjats. FöretagsNära har påbörjat arbetet 
med att bygga upp ett förtroende för kommunen ute bland företagen. På sikt kommer det att 
bidra till ett bättre rykte hos företagen men det kommer att ta tid. Många företagare stöter 
inte personligen på kommunen utan det blir mer som hörsägen att kommunen är besvärlig 
och svår att göra med. Så kan det nog vara ibland också, tror Nils. Kommunen ser inte alltid 
till leverantörs- och kundförhållandet utan är kanske lite mer byråkratisk.  
 
Liksom Nina ser Nils att det nu blir näringslivskontorets ansvar att arbeta företagsnära fram-
över. Ansvaret handlar om att ge stöd till företagen på områden som kommunen kan hjälpa 
till med. De skapade kontakterna och relationerna måste vidareutvecklas. Det finns en del att 
ta tag i och arbeta vidare med och det blir nu upp till honom själv, Niklas och Nicole att göra 
det. Han framhåller att det är synd att kommunen inte har lyckats behålla Nina och Natalie. 
Det kommunen riskerar att förlora nu när FöretagsNära blir en del av näringslivskontoret är 
enligt Nils den kunskap och kompetens som projektet bidragit med. De har fungerat lite som 
en spjutspets. Vi besökte många företag och fick fart i verksamheten, vi sögs inte upp i de all-
männa göromålen som finns i ett näringslivskontor, menar Nils. Nu finns risken att arbetet 
splittras. I det fortsatta arbetet med näringslivskontorets företagsnära arbete ser Nils ett fort-
satt samarbete med Arbetsförmedlingen som möjligt men det är viktigt att göra insatserna 
behovsstyrda i långt större utsträckning än under projektet. Resurserna måste utnyttjas på 
lämpligast möjliga sätt. Tack vare upparbetade relationer med arbetsförmedlarna blir det inte 
svårt att återuppta kontakterna. Precis som övriga inblandade har också Nils bild av perso-
nerna som arbetar i Arbetsförmedlingens verksamhet förbättrats. Arbetsförmedlingen är för 
Nils fortfarande en stor ”koloss” eller ”amöba” som är stor och svår att förstå men många av 
dem som arbetar där är duktiga.  
 
Uppfattningen att FöretagsNära är en lyckad verksamhet också i andras ögon än deras egna 
har Nils fått förstärkt genom en nyligen genomförd diskussion med länsarbetsdirektören. 
Från Arbetsförmedlingens håll har Nils fått uppfattningen att de ser det som ett framtida ar-
betssätt. Däremot kan han se att det finns aktörer inom kommunen som hade trott att de 
skulle ”fixa jobb till folk”. De kan nog se FöretagsNära som ett misslyckande, tror Nils. Han 
betonar dock att han inte hört så mycket om det på senare tid. Inte heller slogan ”2006 fler i 
jobb 2006” har Nils hört användas på senare tid. Visst tjatades det lite om det i valrörelsen, 
påpekar Nils. Själva har de inte använt den på länge utan har fokuserat på målsättningen att 
skapa förtroende och relationer. Jag har aldrig trott på det. Det ett klatschigt budskap, säger 
Nils. Men det var nog dödligt allvar hos dem som satt och funderade ut idén att om en per-
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son anställdes i varje företag som besöktes så skulle målet uppnås. Jag tror det var lite av en 
galen tanke, tillägger Nils.  
 
Den egna drivkraften att arbeta vidare inom ramen för näringslivskontoret finner Nils fram-
förallt i kontakterna med företagen. Utveckling av kommunens organisation ser Nils inte som 
något han vill bidra till i första hand. Det är i relationen med företagen, och specifikt i staden 
Norrköping, till vilken han upplever en personlig relation, som han kan göra en skillnad. Ge-
nom FöretagsNära och företagsbesöken har Nils fått möjlighet att få träffa mängder av re-
presentanter för mindre företag, vilka Nils menar har andra sätt att se på sina verksamheter 
än ledare för stora företag.  
 

NÖJD PROJEKTLEDARE 

När projektledaren börjar kunna se tillbaka på projektet FöretagsNära är det huvudsakligen i 
positiva ordalag som resultatet summeras. Noel är nöjd med genomförandet av FöretagsNä-
ra. Vi har gjort det på ett så bra sätt som det går att göra, anser Noel. Skälen till framgången 
ser han som flera. Framförallt framhåller Noel rekryteringen av näringslivsutvecklare som av-
görande. Att personerna som skulle besöka företagen hade kompetens och kunskap som 
gjorde att de kunde föra en dialog med företagen. Kontakterna med olika parter, främst 
kommunen, har också varit avgörande liksom systematiken i arbetet med företagsbesöken. 
Tydlighet kring mål och uppdrag liksom dokumentation är också viktiga framgångsfaktorer. 
Nu har vi ett uppdaterat kundregister, ett företagsregister. Det har aldrig tidigare funnits, på-
pekar Noel. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har också varit en viktig del, även om han 
ibland har tyckt att det varit besvärligt. Därutöver har projektgruppen bestått av ett bra gäng 
som dragit åt samma håll. Till en början var det mer spretigt men allt eftersom har en mer 
sammansvetsad grupp formats, menar Noel. Med ”gänget” avser Noel näringslivsutvecklar-
na, det vill säga de tre som är kvar i projektet i slutfasen. Själv ingår han till viss del men inte 
fullt ut, och detsamma gäller Norton, då de inte deltar i näringslivsutvecklarnas vardagliga ar-
bete. Noel berättar att det framförallt är Nils och Niklas som har varit noga med att åter-
koppla till honom med vad som händer. Själv har han fungerat som katalysator för frågor 
som ansetts viktiga, han har arbetat med kopplingen internt gentemot kommunen och andra 
projekt.  
 
Sammantaget ser Noel FöretagsNära som en lyckad satsning men han framhåller samtidigt 
att resultatet kan betraktas ur olika perspektiv. Ur företagens perspektiv bör man till exempel 
inte överdriva effekterna av besöken, menar han. Kommunen har visat upp sitt intresse för 
företagen, vilket kan möjliggöra en mer positiv inställning från deras sida gentemot kommu-
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nen. För kommunen har satsningen framförallt inneburit större kunskap om företagen. Poli-
tiskt sett tror Noel att de har vunnit på att visa att de har ett företagarintresse. För projekt-
gruppen har projektet varit roligt, lärorikt och utvecklande, anser Noel. För dem har Före-
tagsNära varit jättelyckat. Bland de mindre lyckade resultaten lyfter projektledaren särskilt 
fram samarbetet med andra än Arbetsförmedlingen. Arbetet har inte lett till så mycket kon-
takter som de hade hoppats och trott. Dialogen har istället ofta landat i sådana frågor som 
kommunen kan hantera.  
 
I förhållande till målsättningen att skapa 2006 nya jobb är FöretagsNära inte lyckat eftersom 
de inte har skapat ett enda jobb. Den målsättningen är dock inte förankrad i verkligheten, 
menar Noel. Målsättningen kan ha funnits hos några av politikerna och inom arbetsmark-
nadssfären och projektgruppen har arbetat en hel del med att få dem att förstå att det inte är 
möjligt. Noel tillägger att han misstänker att det fortfarande finns de som bär på tanken att 
”tänk om det ändå hade blivit så”. Noel upplever att det har varit frustrerande att arbeta med 
FöretagsNära då det har framförts förväntningar om fler arbetstillfällen som ett resultat av 
arbetet. Hans strategi har varit att vara öppen, rak och konsekvent med målsättningar och att 
lösa problemen genom god kommunikation. Mot slutet av projektet är det inte ofta begrep-
pet ”2006 fler i jobb 2006” har yttrats, menar Noel. När det någon gång har hänt har han och 
andra skrattat gott. Ambitionen att komma ikapp arbetslöshetsnivån i övriga länet anser Noel 
är bra och den måste kvarstå även på sikt. Men ambitionen i sig att nå ikapp på så kort tid 
och med det arbetssätt som FöretagsNära inneburit menar Noel är rent korkat.  
 
Sammanförandet av arbetsmarknadsområdet och näringslivsområdet betraktar Noel som en 
myt, det är inte praktiskt genomförbart att de skulle kunna gå hand i hand och arbeta till-
sammans menar han. Arbetsmarknadskontoret har enligt Noel inte bidragit till att nå målen. 
Anledningen till att de kontakter som funnits inte gett något resultat är enligt Noel att ar-
betsmarknadskontorets uppdrag skiljer sig så mycket åt från deras eget. Om det vore så att 
man kunde ta de arbetslösa som de på arbetsmarknadskontoret arbetar med i handen och gå 
ut med dem till företagen och be företagarna att anställa för att vara snälla och de gjorde det, 
då skulle det fungera. Men det fungerar inte och kommer heller aldrig att göra det. Det har 
varit samma problem med stora grupper av Arbetsförmedlingens arbetslösa. Det är inte de 
grupperna som företagen efterfrågar helt enkelt. Arbetslöshetsproblematiken finns där och 
den måste man lösa långsiktigt, menar Noel. Arbetslöshetsproblemet löses inte genom att 
okvalificerade arbetslösa prånglas ut på arbeten där de inte passar. Det bidrar inte till tillväxt 
och det bidrar inte till att minska arbetslösheten, är Noels bestämda uppfattning. Han berät-
tar att FöretagsNära kartlagt alla arbetsmarknadskontorets projekt och tagit kontakt med 
dem. Inget av projekten har varit till konkret nytta för arbetet i FöretagsNära, menar Noel.  
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FöretagsNära är nu slut men arbetsmetoden lever vidare. FöretagsNära är nu ett arbetssätt 
som har fått acceptans och uppskattning både i företag och i kommunen, menar Noel. Han 
är glad över att både Nils och Niklas kommer att arbeta vidare med arbetssättet. De relatio-
ner som byggts upp måste hållas kontinuerliga, då relationer byggs mellan människor. Han 
tycker dock att det är tråkigt att Nina inte kommer att vara kvar. Det hade varit bra med tre 
personer som kunde upprätthålla kontakterna.  
 

EN LYCKAD SATSNING – TROTS FÄRRE JOBB 
Vid årsskiftet 2006-2007 är obalanstalet i Norrköping 2200 personer. Det innebär en ökning 
gentemot den punkt då mätningen inleddes i januari 2004 då 1980 personer ingick i obalans-
talet. Som gjorts gällande i näringslivsutvecklarnas och projektledarens tillbakablickar presen-
teras trots det resultaten av FöretagsNära som framgångsrika.  
 
En omfattande slutrapport om FöretagsNära presenteras under 2007 och beskriver Före-
tagsNära som en över lag lyckad satsning. Delrapporterna om de verksamheter som finansie-
rats genom tillväxtagendan redovisas för kommunstyrelsen den 14 maj 2007. Tillväxtagendan 
avrapporteras också i sin helhet i en slutrapport som ”noteras” av kommunfullmäktige i juni 
2007. I slutrapporten om FöretagsNära redogör näringslivsutvecklarna och projektledaren 
tillsammans för de resultat som de anser att FöretagsNära uppnått. Av resultatbeskrivningen 
framgår att FöretagsNära har varit i kontakt med 1049 av Norrköpings cirka 1100 företag el-
ler arbetsställen med fem eller flera anställda. 815 av dessa företag har fått personliga besök. 
Omkring 40 procent av besöken ledde till något ärende att hantera.  
 
I rapporten beskriver projektgruppen sitt synsätt på möjligheten för FöretagsNära att skapa 
nya jobb. De betonar att de är eniga om att det inte går att skapa nya jobb via ett projekt. Det 
är varken möjligt genom näringslivskontorets eller genom Arbetsförmedlingens verksamhet. 
Enbart företag kan skapa fler arbetstillfällen genom att växa. Istället har FöretagsNära varit 
ett ”smörjmedel” som har haft som syfte att underlätta för företagen att växa och hitta ny ar-
betskraft. FöretagsNära har inneburit en stor insats för att bygga upp kunskap, kontakter och 
relationer. Genom att FöretagsNära förbättrar och underlättar kontakterna mellan företag, 
kommun och Arbetsförmedlingen sänder det en signal till företagen om att kommunen och 
Arbetsförmedlingen är intresserade av dem, vilket bidrar till att skapa en mer positiv bild av 
dessa aktörer hos företagen. FöretagsNära har också tagit företagens synpunkter till vara och 
fört dem vidare inom kommunen och därmed har ett internt förändringsarbete initierats. De 
kvalitativa effekterna av FöretagsNära summeras i kategorierna kunskap, relationer, åtgärder 
och attityder.  
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I avsnittet ”slutsatser” redogör projektgruppen för sina reflektioner kring tre frågeställningar 
som de menar har uppkommit under genomförandet av FöretagsNära. Frågorna rör otydlig-
heten i organisationen, kulturskillnader och samarbetet med andra. Projektledaren och när-
ingslivsutvecklarna beskriver hur de i början av projektet upplevde en stor frustration kring 
otydligheten i organisationen. Otydligheten gällde förväntningar på projektets mål och resul-
tat, styrningen och rapporteringen samt vilka mandat och befogenheter som projektgruppen 
hade gentemot företag och internt i kommunen. Otydligheten relateras till att FöretagsNära 
var en avgränsad del av näringslivskontorets ordinarie arbete och levde ”sitt eget liv” vid si-
dan av kommunens övriga verksamheter. Detta ledde enligt projektgruppen till informa-
tionsbrist, missförstånd och intressekonflikter. Problemen upplevs ha minskat med tiden tack 
vare att FöretagsNära fick kontorsrum i Näringslivets hus. De kulturskillnader som upplevs 
som tydliga mellan kommunens offentligt styrda förvaltning och de företag som besökts be-
skrivs som olika tänkesätt. Det privata näringslivet präglas enligt projektledaren och närings-
livsutvecklarna av ett ”kund-leverantörstänkande” som inte återfinns i kommunen. I kom-
munen fokuseras istället processer vilket gör att det ofta inte finns förståelse för företagens 
förväntningar på kommunens hantering av företagsärenden. Ökad kunskap föreslås som lös-
ning på problemet. Samarbete menar författarna har varit en viktig del i genomförandet av 
FöretagsNära och kunskapsutbytet som ägt rum mellan FöretagsNära och kommunala för-
valtningar liksom med Arbetsförmedlingen beskrivs som mycket positivt och bidragande till 
förståelse för andra verksamheter och perspektiv. Företagen uppfattas också ha upplevt ge-
mensamma företagsbesök som positivt då det signalerar att kommun och arbetsförmedling 
faktiskt samarbetar mot ett gemensamt mål.  
 
Vid sidan av utvärderingen av FöretagsNära utvärderas även tillväxtagendan i sin helhet. An-
svaret för den utvärderingen har projektledaren. I slutrapporten redogörs bland annat för re-
flektioner baserade på intervjuer som Noel genomfört med nyckelaktörer knutna till tillväxt-
agendan. En av frågorna som kommenteras är mål och förväntningar. Noel skriver att det i 
efterhand finns en enighet om att målsättningen ”2006 fler i jobb 2006” var mindre lyckad. 
Kommentarerna som intervjupersonerna ger är svåra att sammanfatta eftersom de pekar i lite 
olika riktning, skriver Noel. Han låter istället ett antal citat åskådliggöra kommentarer till 
formuleringen av målsättningen. Ett citat som lyfts fram uppmärksammar problemet som 
uppstått på grund av att de involverade i satsningen inte använt gemensamma begreppsdefi-
nitioner. Det har inte funnits en samsyn om vad som skall uppnås med satsningen. Begrepp 
som tillväxtagenda förvirrar mer än klargör vilka verksamheter som omfattas samt vilka som 
styr verksamheten. Inför framtiden föreslås mer tydlighet när det gäller hur uppdrag formule-
ras och i hur grupper och uppdrag benämns. 
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NÖJDA ANSVARIGA 

Vid en konferens om småföretagande som äger rum omkring ett år efter att FöretagsNära 
slutförts, i januari 2008, deltar projektledaren, kommunstyrelsens ordförande och vice ordfö-
rande i en workshop om satsningen på tillväxtagendan och FöretagsNära. Deltagarna i work-
shopen består av representanter från andra kommuner, företagsledare och forskare. Kom-
munstyrelseordföranden inleder, hans beskrivning av satsningen känns igen. Klas anger 
motiv till satsningen på FöretagsNära. I budskapet vävs tillväxtagendan och FöretagsNära 
åter samman. Ett motiv var den problematiska arbetslöshetssituationen, ett annat en önskan 
om att hitta former för samverkan kring arbetslöshetsfrågor med Arbetsförmedlingen och ett 
tredje handlade om att skapa bättre relationer till befintliga företag. Rubriken ”2006 fler i 
jobb 2006” kom sig enligt Klas just av skillnaden mellan Norrköping och länet i övrigt. Kjell, 
kommunstyrelsens vice ordförande, skjuter in att det även var valår 2006. Klas säger skämt-
samt att han själv var övertygad om att de skulle nå målet medan hans politiska motståndare 
envist hävdade motsatsen. Som grund för det andra motivet, samverkan, framhåller Klas att 
det under många år pågått en diskussion om hur kommunen och staten i deras form som ar-
betsförmedling skall kunna hitta ett sätt att samverka. Nu satte vi oss ner vid ett gemensamt 
bord och funderade på hur vi kunde göra det här tillsammans, kommenterar han. Det tredje 
motivet, behovet av bättre relationer till befintliga företag, kopplar Klas till historiska struktu-
rer. Norrköpings historia präglas av relationer med väldigt stora företag till vilka kommunen 
har haft goda relationer. Många av de företagen försvann i strukturomvandlingen. Kommu-
nens företrädare var inte lika duktiga på att möta det nya företagandet i kommunen, små fö-
retag med helt andra strukturer.   
 
I sin beskrivning av resultatet av satsningen framhåller Klas kontakterna med företagen, ska-
pandet av relationer och förståelse samt en utökad fokus på företagen i Norrköping från 
kommunens sida. Som ett potentiellt resultat av den politiska styrgruppens breda samman-
sättning av högt uppsatta politiker från olika partier har frågor om näringslivsutveckling lyfts 
upp, framhåller han. Ett konkret exempel är att det nu görs ett årligt bokslut där näringslivs-
frågorna diskuteras. En annan effekt är att hela kommunfullmäktige också skall göra före-
tagsbesök med start i februari 2008. Sammanfattningsvis har satsningen inneburit bättre rela-
tioner med näringslivet och bättre förståelse för företagande bland kommunens politiker, 
menar Klas.  
 
Även Kjell framhåller satsningen som lyckad och poängterar även han betydelsen av att poli-
tikerna besöker företag för att få förståelse för företagande. Han berättar att han drivit frågan 
om att politikerna måste vara med ”på banan” och beskriver ett företagsbesök han själv del-
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tagit i. Besöket ägde rum på en godsfirma, och förutom han själv medverkade ”en av de här 
som var anställda i Norrköpings kommun som kom från näringslivet, företagsutvecklarna”, 
och en från Arbetsförmedlingen. Företagaren hade behov av nya lokaler och ville diskutera 
var det var lämpligt att placera sig i Norrköping. Kjell påpekar att han och kommunstyrelsens 
ordförande delar uppfattningen om att FöretagsNära var en bra verksamhet men han betonar 
också vikten av att kommunens förvaltningsorganisation förmår ta tillvara och hantera de 
ärenden som lyfts upp vid företagsbesöken. Det är ett enormt ansvar när man drar igång en 
sådan här sak att man ser till att vårda de kontakter man har fått, menar Kjell.  
 

VAD BLIR DET AV IDÉERNA EFTER PROJEKTETS SLUT? 
Slutet på berättelserna om FöretagsNära kan skrivas på många olika sätt. Kommunala sats-
ningar som liknar FöretagsNära genomförs under de år studien pågår runt om i landet och 
möjliggör för berättelserna att fortsätta i andra riktningar. Flera kommuner skickar represen-
tanter till Norrköping för att förhöra sig om hur FöretagsNära arbetar och hur de organiserat 
sig. Jag låter berättelserna avslutas i och med projekttidens slut men kan inte motstå att näm-
na något av det som utspelar sig därefter. Händelser och utsagor som möjliggör en inblick i 
vad som blir av idéerna om FöretagsNära på lite längre sikt. När FöretagsNära som projekt 
är slutfört och utvärderat upphör arbetssättet att benämnas som FöretagsNära i officiella do-
kument. På kommunens hemsida beskrivs FöretagsNära då som ett avslutat tidsbegränsat ut-
vecklingsprojekt med syftet att bygga upp arbetsmetoder för tätare relationer mellan kom-
munen och företag i Norrköping. Dialogen syftade till att förbättra villkoren för företagande i 
Norrköping. Två av näringslivsutvecklarna arbetar tillsammans med projektledaren kvar på 
näringslivskontoret efter projektets slut och fortsätter arbetet i enlighet med det FöretagsNä-
ra arbetssättet. Norton, som inriktade sig särskilt mot utbildningssidan, arbetar också kvar på 
deltid några månader innan han går i pension.  
 
I en debattartikel i Norrköpings tidningar i april 2007 aviserar kommunstyrelsens ordförande, 
Klas, tillsammans med Norbert, näringslivsdirektören, att kommunen nu arbetar vidare med 
att försöka förbättra näringslivsklimatet. En del i arbetet är en satsning på mindre företag, en 
verksamhet som beskrivs som en fortsättning på näringslivskontorets arbete med Företags-
Nära. I december 2007, nästan ett år efter att projektet FöretagsNära avslutats berättar Niklas 
om hur verksamheten går vidare. Företagsbesöken skall skötas av Nils, Nicole och Noel, till 
viss del även av Neo. Själv har Niklas engagerats i andra projekt, både inom och utanför 
kommunen. Näringslivsutvecklarna har nu hunnit kontakta alla företag, även de små. De 
mindre företagens representanter var inte så intresserade och det fanns inte lika mycket att 
göra med dem som med de större, framhåller Niklas. Den fortsatta besöksverksamheten in-
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riktades därför på återbesök. Flera av de företag som besökts tidigare har hört av sig. Han be-
rättar att de ska försöka arbeta mer ”bakåtriktat” in mot kommunen nu framöver. Närings-
livsutvecklarna kommer att bli mer som företagslotsar och arbeta mindre med den offensivt 
uppsökande delen. Han framhåller att de har nått dit de ville med att påbörja dialogen med 
företagen.  
 
Villkoren för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ändras vid årsskiftet 
2007-2008. Vid tiden för FöretagsNära var det Arbetsmarknadsverket som på uppdrag av re-
geringen organiserade och ansvarade för arbetsmarknadsfrågor (se bilaga C). Arbetsförmed-
lingen fick då sina riktlinjer via Länsarbetsnämnden. Efter en omorganisation till följd av re-
geringsskiftet 2006 bildas den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Länsarbetsnämnderna 
tas bort och 68 arbetsmarknadsområden skapas. I Östergötland finns tre; Norrköping, Lin-
köping och Motala. Samarbetet mellan kommunens näringslivskontor och Arbetsförmedling-
en i Norrköping formaliseras inte. Få företagsbesök genomförs gemensamt efter projektti-
dens slut. 
 
Under 2008 är det fortfarande möjligt att skönja spår av FöretagsNära i kommunens arbete. I 
maj presenteras Svenskt Näringslivs ranking av kommuners företagsklimat och på kommu-
nens hemsida rapporteras att Norrköpings kommun klättrat 30 placeringar uppåt sedan förra 
året. Det ansvariga kommunalrådet (s) kommenterar att hon är nöjd och framhåller att det är 
positivt att satsningarna inom näringslivsområdet ger resultat. Det ger inspiration till det fort-
satta arbetet. Ett program för Norrköpings kommuns arbete med att nå målet att Norrkö-
pings näringslivsklimat skall vara ett av de bästa i Sverige, jämfört med andra större kommu-
ner, presenteras. Fyra näringslivsutvecklare finns sedan årsskiftet på näringslivskontoret, Nils, 
Noel, Nicole och Neo. De erbjuder stöd och hjälp till företagare i Norrköping som vill ex-
pandera eller som behöver hjälp av andra skäl. Därtill samarbetar de med ett 25-tal utsedda 
personer på tekniska förvaltningar i kommunen. Samarbetet är under utveckling under 2008. 
En annan programpunkt är företagsdialoger. Näringslivskontoret uppges ha en ständig dialog 
med näringslivet om de insatser kommunen kan bidra med. Näringslivsutvecklarna tar kon-
takt med företag för att diskutera utvecklings- och tillväxtmöjligheter. 
 
I början av år 2009 meddelar Norrköpings kommun att en ny näringslivsdirektör anställts. I 
samband med rekryteringen reduceras näringslivskontorets verksamhet. Genom omflyttning-
ar inom kommunen och genom pensionsavgångar minskas näringslivskontorets omfattning 
betydligt, sett till antalet medarbetare. Totalt arbetar sex personer på näringslivskontoret; när-
ingslivsdirektören, två näringslivsutvecklare, en landsbygdsutvecklare, en informatör samt en 
assistent. Kvar av de till FöretagsNära relaterade medarbetarna är nu bara Noel och Nicole, 
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som också är de enda kvarvarande med titeln näringslivsutvecklare. Under senhösten 2009 
får jag besked om att också Noel lämnar Norrköpings kommun för ett annat uppdrag.  
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DEL III 
 

– ANALYS OCH SLUTSATSER 
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KAPITEL 9: OM VAD VÄXER SAMSYN RESPEKTIVE ICKE-SAMSYN 

FRAM? 
 
 
Empiriskt fokuserar studien på framväxten av samsyn respektive icke-samsyn och dess bety-
delse för samhandling. Situationen präglas av heterogenitet och mångtydighet i flera avseen-
den då FöretagsNära innebär att personer med olika bakgrund, organisationstillhörighet och 
uppgifter respektive syften skall samorganiseras. Heterogenitet och mångtydighet kan fram-
mana såväl meningsskapande som interaktion, vilket skulle kunna leda till framväxten av 
samsyn men också försvåra samsyn. I föreliggande kapitel besvaras studiens första delfråga, 
vad samsyn respektive icke-samsyn växer fram kring, och grunden läggs för att besvara del-
fråga två om vad som skiljer framväxten av samsyn från icke-samsyn.  
 

ANALYSDIMENSIONER 
Meningsskapande innebär att en fråga isoleras ur det pågående skeendet och tilldelas mening 
utifrån en referensram. För att kunna svara på vad samsyn respektive icke-samsyn växer fram 
kring i FöretagsNära är det relevant att analysera i vilken utsträckning en fråga isoleras bland 
de inblandade, utifrån vilka referensramar frågan tilldelas mening samt huruvida en homogen 
eller heterogen uppsättning referensramar används för att tilldela frågan mening.  
 
Ericsons (1998) matris över fyra idealtyper av mening utgör utgångspunkt för analysen av 
framväxten av samsyn respektive icke-samsyn i FöretagsNära. Ericson särskiljer isolering av 
frågor från tilldelning av mening och delar därmed analytiskt upp meningsskapandets be-
ståndsdelar. Genom att göra isoleringsgrad och tolkningsbasprofil till två dimensioner posi-
tionerar Ericson fyra idealtyper av mening i en matris. Analysdimensionen isoleringsgrad (eng. 
bracketing degree) avser i vilken utsträckning frågan isoleras ur bakgrundsbruset. På grupp-
nivå avser begreppet isoleringsgrad andelen medlemmar i en grupp som isolerar en viss fråga. 
Isoleringsgraden anges som antingen hög eller låg. Tänkebas avser hos Ericson (1998) den 
totala uppsättning referensramar en individ har medan tolkningsbas är den specifika referens-
ram som en individ använder för att tilldela en viss fråga mening. Analysdimensionen tolk-
ningsbasprofil avser den totala tolkningsbas som finns tillgänglig i en grupp. Tolkningsbasprofi-
len kan vara heterogen om individernas tolkningsbaser skiljer sig åt i en viss fråga eller 
homogen om de liknar varandra i den aktuella frågan.  
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Figur 11: Fyra idealtyper av mening  

Källa: Ericson (1998, sid. 234) 
 
I analysen använder jag begreppet referensram för att benämna det Ericson kallar tolknings-
basprofil. Referensram används således för både individuell och kollektiv nivå men särskiljs 
på kollektiv nivå som homogen respektive heterogen uppsättning referensramar. Senare i ana-
lysen diskuteras vilka referensramar som används för att tilldela frågorna mening. 
 
Fragmentarisk mening, innebär en låg grad av isolering och en heterogen uppsättning referens-
ramar. Fragmentarisk mening förutsätter att individerna i en grupp, förutom att ha heteroge-
na referensramar, också undviker att isolera frågan. Den aktuella frågan är inte tillgänglig för 
tilldelning av mening för dem som inte isolerar den.  
 
När meningsskapandet om en viss fråga präglas av en låg grad av isolering i kombination 
med en homogen uppsättning referensramar föreligger enklavmening. Enklavmening före-
kommer när individerna i gruppen har svårt att isolera frågan. Den minoritet som isolerar 
frågan skapar kollektiv mening medan de som inte isolerar frågan heller inte tillskriver den 
någon mening. I en sådan situation uppstår en enklav av kollektiv mening inom gruppen eller 
organisationen.  
 
Disparat mening innebär en hög grad av isolering och en heterogen uppsättning referensramar. 
Det medför att kollektiv mening inte uppstår eftersom individernas meningar inte överlappar 
varandra. Följden blir att flera identiteter och subkulturer kan existera i en organisation på en 
och samma gång (jfr Salzer-Mörling, 1998b, sid. 121).  
 
Grunden för kollektiv mening är en homogen uppsättning referensramar utifrån vilken en fråga 
isoleras och ges mening. Referensramar överlappar individerna emellan på ett sätt som gör att 
interaktion kan åstadkommas utan att meningen ständigt behöver tolkas och omtolkas (jfr 
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Smircich, 1983). Kollektiv mening är inte avgränsad till medlemmarna i en grupp eller organi-
sation. Individer som tillhör olika organisationer kan också ha gemensamma normer, exem-
pelvis om de ingår i samma profession eller representerar organisationer i samma bransch (jfr 
Porac et al., 1989). 
 
Ericsons (1998) matris är relevant som stöd i en diskussion om i vilka frågor samsyn växer 
fram respektive uteblir i FöretagsNära. I relation till FöretagsNära är det dock inte bara inom 
en given grupp som formandet av gemensam mening är intressant att diskutera, utan också 
mellan individer som ingår i olika grupper. För att samsyn skall anses ha vuxit fram i en fråga, 
vilket utifrån Ericsons matris innebär att kollektiv mening föreligger, krävs att frågan isoleras 
i hög grad bland de inblandade och att frågan tilldelas mening baserat på en homogen upp-
sättning referensramar. I situationer där frågan inte isoleras i hög grad eller där uppsättningen 
referensramar är heterogen föreligger således icke-samsyn. 
 

FRÅGOR KRING VILKA SAMSYN RESPEKTIVE ICKE-SAMSYN VÄXER FRAM 
För att kunna besvara studiens första delfråga, kring vad samsyn respektive icke-samsyn väx-
er fram, och lägga grunden för att besvara delfråga två, hur framväxten av samsyn skiljer sig 
från framväxten av icke-samsyn, tar analysen avstamp i ett antal frågor. Som framgår av be-
rättelserna om FöretagsNära diskuteras en mängd olika frågor i initieringen och genomföran-
det av FöretagsNära. För att kunna ligga till grund för analysen bör meningsskapandet kring 
en fråga innebära: a) att frågan isoleras, det vill säga uppmärksammas som viktig, b) initialt 
tilldelas olika meningar utifrån en heterogen uppsättning referensramar och c) att samsyn och 
samhandling, om så sker, inte uppnås enkelt och omedelbart.  
 
De för analysen utvalda frågorna är: (1) syftet med FöretagsNära, (2) målen med verksamheten, (3) 
gemensamma företagsbesök, (4) politikermedverkan vid företagsbesök samt (5) framtiden för arbetssättet. 
De fyra sistnämnda frågorna är relaterade till den första, mer övergripande frågan om syftet 
med FöretagsNära. Den andra uppkommer vid avsparken för FöretagsNära. Den tredje och 
den fjärde knyter samman syftet med genomförandet av FöretagsNära. Den sista, femte frå-
gan är framåtriktad och avser vad som skall ske efter det att projektet avslutats.  
 
De utvalda frågorna analyseras i termer av isolering och tilldelning av mening, samt huruvida 
uppsättningen referensramar är homogen eller heterogen.  
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SYFTET MED FÖRETAGSNÄRA 

FöretagsNära är en, för kommunen, ny verksamhet avgränsad i ett projekt. För Arbetsför-
medlingen är företagsbesök en del av den ordinarie verksamheten, det nya i sammanhanget är 
samarbetet med kommunen.  
 
Frågan om syftet med FöretagsNära diskuteras redan innan projektet formas och diskussio-
nerna pågår under en stor del av projektförloppet. Frågan engagerar så gott som alla inblan-
dade och isoleras genomgående. Frågans aktualitet växlar dock under projektets gång, inte 
minst när nya personer och grupper ger sig in i diskussionerna.  
 
De personer som är inblandade i syftesdiskussionerna har olika uppgifter och roller och deras 
uppsättning referensramar är heterogen. Därför tilldelas frågan om syftet med verksamheten 
olika mening. Samsyn relativt frågan om syftet uteblir och en form av disparat mening växer 
fram, sett till samtliga inblandade i satsningen. Samsyn formas i avgränsade grupperingar där 
medlemmarnas uppsättning referensramar homogena.  
 
När satsningen lanseras 2004 beskrivs syftet med FöretagsNära som tudelat. Tjänstemännen 
som presenterar idén beskriver FöretagsNära som en verksamhet som syftar till att knyta 
samman arbetsmarknads- och näringslivsinsatser. När de ledande politikerna tillskjuter peng-
ar till satsningen är det med stöd i en idé om att satsningen kan leda till fler arbetstillfällen 
och de tillskriver agendan sin slogan ”2006 fler i jobb 2006”. Skiljelinjerna mellan tillväxt-
agendan och FöretagsNära är inledningsvis mycket otydliga. Redan till en början tycks såle-
des disparat mening ha uppstått mellan dem som är involverade i processen. Det finns dock 
inget som tyder på att meningsskiljaktigheterna vid denna tidpunkt påtalas eller diskuteras i 
större utsträckning. En förklaring därtill är att tjänstemännen på näringslivssidan är beroende 
av politikernas gillande för finansieringen av verksamheten. En annan förklaring är att de in-
blandade är vana vid att satsningar som förankras hos politiker tillskrivs nya syften och där-
för inte reagerar på det som ett problem.  
 
När sedan projektledaren rekryteras och påbörjar sitt arbete driver han linjen att FöretagsNä-
ra är en näringslivsutvecklande verksamhet. Det är då meningsskiljaktigheter på allvar uppda-
gas och uppmärksammas. Ett sådant exempel är medias rapportering om ”jätteprojekt som 
skall ge 2000 nya jobb” (se kap. 5), där skillnaden mellan satsningen på tillväxtagendan och 
FöretagsNära suddats ut och det framstår som om det enbart är FöretagsNära som skall ska-
pa 2000 nya jobb. Projektledarens meningsgivande påbörjas redan när denne anställs. I fråga 
om FöretagsNäras syfte är hans budskap att FöretagsNära är en näringslivsutvecklande verk-
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samhet och inte ett arbetsmarknadsprojekt. Ett viktigt led i kommunicerandet av denna tolk-
ning av syftet är rekryteringen av näringslivsutvecklarna, en process som projektledaren dri-
ver tillsammans med näringslivsdirektören och Transportcentrums verkställande direktör. 
 
Näringslivsutvecklarna rekryteras till FöretagsNära för att bidra med kompetens om företag 
och företagande. Deras roll är att vara kommunens ansikte utåt och att föra in företagens frå-
gor och behov i kommunens organisation. Via rekryteringen får kommunen in något som 
uppfattas som ny kompetens i sammanhanget men samtidigt byggs en heterogenitet in i sats-
ningen genom att den totala uppsättningen referensramar blir mer heterogen. Heterogenite-
ten gör det svårare att åstadkomma samsyn mellan de inblandade personerna i frågan om syf-
tet med FöretagsNära. 
 
För näringslivsutvecklarna är syftet med FöretagsNära förknippat med deras yrkesidentiteter. 
Frågan om FöretagsNäras syfte blir för dem en fråga om att övertyga omgivningen om att 
FöretagsNära skall framstå som en satsning på näringslivsutveckling och inte som en jobb-
jakt. Genom processen ifrågasätts deras tolkningar i ljuset av andras uppfattningar om Före-
tagsNära. De skilda synsätten på FöretagsNära ger näringslivsutvecklarna incitament att 
kommunicera sin egen bild av verksamheten och de engagerar sig i försök att påverka andras 
mening. 
 
I diskussioner mellan näringslivsutvecklarna, arbetsförmedlarna och projektledaren växer 
samsyn fram om att FöretagsNära handlar om näringslivsutveckling snarare än om att få fler i 
jobb. Gruppen är enig om att FöretagsNära inte kan skapa jobb, det kan bara företagen göra. 
Gruppmedlemmarnas uppsättning referensramar visar sig vara homogen i frågan om vilka 
möjligheter FöretagsNära har att skapa jobb, något som näringslivsutvecklarna och projektle-
daren inte förväntat sig på förhand. Framväxten av samsyn i projektgruppen hänger samman 
med att de inblandade blir varse varandras bilder av verksamheten samt får kunskap om var-
andras arbetssätt och förhållningssätt gentemot företagen. 
  
Näringslivsutvecklarna och projektledaren gör vad de kan för att föra ut sitt budskap om Fö-
retagsNära som en näringslivsverksamhet i vidare sammanhang. Målgruppen för budskapet 
är först och främst den operativa styrgruppen OLGA, liksom den politiska styrgruppen, men 
också företag och allmänhet. Budskapet kommuniceras i olika texter och via möten. Deras 
försök att ge sin mening om FöretagsNära stöter dock på motstånd. För den politiska led-
ningen, som har den formella makten i den politiska styrgruppen, är tillväxtagendan en del i 
att få ned arbetslösheten. Den politiska ledningen kommunicerar sin mening med Företags-
Näras syfte via media och i formella sammanhang där det som regel är kommunstyrelsens 
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ordförande som inleder presentationer av satsningen. Kommundirektören kommunicerar på 
liknande sätt. Han påminner näringslivsutvecklarna om att de inte får frångå den egentliga 
bakgrunden till satsningen och att FöretagsNära är en del i att föra samman näringslivs- och 
arbetsmarknadsfrågor. För de ytterst ansvariga är FöretagsNära således inte möjligt att sär-
skilja från tillväxtagendan. För att hävda sina ståndpunkter tar näringslivsutvecklarna och 
projektledaren hjälp av näringslivsdirektören. Han har tillgång till de arenor där ansvariga dis-
kuterar frågan och han kommunicerar budskapet att FöretagsNära bara är en del i tillväxt-
agendan och inte ensamt kan åstadkomma 2006 fler i jobb 2006. Undan för undan tycks allt 
fler dela bilden av FöretagsNära som en del i tillväxtagendan men gång på gång och i olika si-
tuationer återkommer budskapet att FöretagsNära skall skapa 2006 fler i jobb 2006.  
 
Resonemanget ovan pekar på betydelsen av att ta hänsyn till processuella och tidsmässiga 
aspekter i analysen av formandet av gemensam mening. Ericson (1998) talar om homogenise-
ring och heterogenisering som processer genom vilka mening blir mer kollektiv eller disparat 
över tid. I frågan om FöretagsNäras syfte märks en viss homogenisering över tid men den är 
inte bestående. Diskussionen om syftet med verksamheten ebbar snarare ut än finner sin 
slutliga lösning. När de ytterst ansvariga i kommunen inkluderas bland dem vars mening i 
frågan jämförs är uppsättningen referensramar fortsatt heterogen. Frågan visar hur svårt det 
är att få samsyn att växa fram i en icke tydligt avgränsad grupp. 
 
Syftet med verksamheten i FöretagsNära är lämplig att betrakta och diskutera i termer av ett 
frågeområde (jfr ”issue domain” Maitlis & Lawrence, 2007) till vilket andra frågor kopplas. 
Ytterligare frågor isoleras mot bakgrund av meningsskiljaktigheterna kring syftet, som där-
med fungerar som en referensram mot vilken andra frågor tilldelas mening. Meningsskapan-
deprocessen i frågan om syftet med FöretagsNära visar på relevansen i Gray et als (1985) 
synsätt på organisation som ständig konstruktion och dekonstruktion av gemensam mening. 
Konstruktion och dekonstruktion av mening sker således i en iterativ process.  
 

MÅLEN MED VERKSAMHETEN  

En fråga som isoleras primärt av näringslivsutvecklarna är bristen på konkreta mål med verk-
samheten i FöretagsNära. Frågan isoleras i näringslivsutvecklargruppen som en konsekvens 
av otydligheten kring FöretagsNäras syfte. Behovet av meningsskapande om målen för verk-
samheten frammanas av diskrepanser mellan förväntningar på hur ett projekt bör drivas och 
den upplevda situationen i kommunen. Näringslivsutvecklarna söker åstadkomma en tydlig-
het i uppdraget och ser bristen på konkreta och adekvata mål som ett hinder i arbetet och 
som en risk när verksamheten så småningom skall utvärderas. I gruppen näringslivsutvecklare 
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växer, utifrån gruppens homogena uppsättning referensramar, kollektiv mening fram om att 
de måste ta fram egna mål för verksamheten. Konkreta och mätbara mål formas i diskussion 
näringslivsutvecklarna emellan samt med stöd av projektledaren och arbetsförmedlarna.  
 
Handling följer i linje med överenskommelsen om framtagandet av egna mål på så sätt att 
gruppen näringslivsutvecklare tillsammans formulerar mål som de, via projektledaren, söker 
få de överordnade i styrgrupperna att ställa sig bakom (jfr Dutton et al., 2002, om ”issue sel-
ling”). Ingen av styrgruppernas medlemmar protesterar mot formuleringarna av målen men 
de ställer sig som grupp inte heller entydigt bakom ens behovet av tydliga mål.  
 
Formuleringen av konkreta mål fyller funktionen att lugna de inblandade näringslivsutveck-
larna något genom att de tack vare målen kan luta sig mot dem vid den kommande utvärde-
ringen och klargöra att ”det var det här vi gav oss ut för att göra, det är det vi har gjort”. I 
och med formuleringen av mål tar näringslivsutvecklarna också eget ansvar för att åstad-
komma något av det de anser är viktiga beståndsdelar i projekt och projektstyrning och som 
de menar saknas i organiseringen och styrningen av FöretagsNära. De använder sig av sina 
scripts (jfr Gioia & Poole, 1984) om projektledning och medskapar den egna verksamheten 
på ett sätt som passar bättre in i ett ”riktigt projekt” än vad som var fallet innan deras inter-
vention. Näringslivsutvecklarna fungerar i frågan som meningsgivare men de måste använda 
sig av projektledaren för att föra fram sitt budskap till de avsedda målgrupperna eftersom de 
inte själva har tillgång till de arenor där besluten om verksamheten fattas.  
 

GEMENSAMMA FÖRETAGSBESÖK 

Företagsbesök utgör den konkreta verksamheten och är den huvudsakliga aktiviteten i pro-
jektet. Företagsbesökens relevans är etablerad sedan initieringen av satsningen och ifrågasätts 
inte av någon av de inblandade. En fråga som berör företagsbesöken, och som meningsska-
pandeprocesser växer fram kring, är dock i vilken utsträckning besöken måste genomföras 
gemensamt.  
 
Via kontinuerliga diskussioner utvecklar projektgruppen samsyn om att gemensamma före-
tagsbesök är nödvändiga att genomföra endast om särskilda behov föreligger, eftersom när-
ingslivsutvecklarna och arbetsförmedlarna har delvis olika mål med sina besök och behöver 
träffa olika personer. Näringslivsutvecklarna vill träffa verkställande direktör eller motsvaran-
de medan arbetsförmedlarna behöver ha kontakt med den personalansvarige.  
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Arbetsmarknadskontorets chef klargör redan innan projektstarten att samverkan mellan 
kommunens näringslivsenhet och Arbetsförmedlingen är själva syftet med FöretagsNära. Ef-
ter en tids företagsbesökande uppmärksammar chefen för arbetsmarknadskontoret att före-
tagsbesöken inte genomförts gemensamt i den utsträckning som hon hade förväntat sig mot 
bakgrund av det hon anser vara syftet med verksamheten. Hon isolerar frågan och formule-
rar ett krav på fler besök, ett krav som hon kommunicerar gentemot projektledaren i den po-
litiska styrgruppens närvaro. På så sätt får hon med sig de ansvariga kommunpolitikerna som 
uttrycker sitt ogillande mot att fler besök inte genomförts gemensamt. Frågan isoleras däref-
ter både av projektledaren och av chefen för Arbetsförmedlingen. Mening tilldelas frågan 
med utgångspunkt i en heterogen uppsättning referensramar och disparat mening uppstår. 
Projektmedarbetarna, både näringslivsutvecklarna och arbetsförmedlarna, anser fortfarande 
inte att gemensamma besök är nödvändiga utan bara bör genomföras när så är lämpligt. Ge-
nom att initiera en utredning av hur besöken kan samordnas bättre, samt utforma en hand-
lingsplan, tillser projektledaren att fler besök genomförs gemensamt. Samhandling åstadkoms 
därmed trots att icke-samsyn föreligger. Först långt senare, i utvärderingen av arbetssättet, 
konstaterar näringslivsutvecklarna att gemensamma besök varit en viktig del i FöretagsNära 
då det möjliggjort kunskapsöverföring mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Mening i 
frågan tycks således homogeniseras med tiden.  
 
Frågan illustrerar hur andras handlande kan fungera som utlösare av avsiktligt meningsska-
pande. När handlandet hos medarbetarna i FöretagsNära inte följer det mönster som arbets-
marknadskontorets chef förväntat sig reagerar hon med att ställa krav på samhandling. Me-
ning skapas således inte bara retrospektiv gentemot egna erfarenheter och handlingar (Weick, 
1995) utan också gentemot andras handlingar (jfr Schutz, 1967, sid. 39). Mening som skapas 
gentemot andra handlingar blir mer avpersonifierade och fristående från handlingen än en 
individs tilldelning av mening till sina egna erfarenheter.  
 

POLITIKERMEDVERKAN VID FÖRETAGSBESÖK 

En parallell fråga till frågan om gemensamma besök är politikernas önskemål om att få delta 
vid företagsbesök. Idén kommer från början från den politiska styrgruppens vice ordförande. 
Han lyckas övertyga övriga i politiska styrgruppen om att det är ett bra förslag, med argu-
mentet att de förtroendevalda i styrgruppen därmed kan få en bättre insikt i verksamheten i 
FöretagsNära. Chefen för arbetsmarknadskontoret och näringslivsdirektören ställer sig bak-
om idén. Förslaget förankras hos projektledaren vid ett möte i den politiska styrgruppen. 
Projektledaren är i sin tur den som förankrar förslaget i projektgruppen, där det möts av 
blandade reaktioner.  
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När besöken tillsammans med förtroendevalda väl genomförts är både de förtroendevalda 
och projektmedarbetarna nöjda med resultatet. Näringslivsutvecklarna uttrycker viss förvå-
ning över de förtroendevaldas bitvis starka bidrag till diskussionen och erfarenheten blir på så 
sätt positiv. Frågan om politikermedverkan leder till samhandling trots att de medverkande i 
viss mån protesterar. Resultatet av samhandlingen är att den gemensamma erfarenheten fun-
gerar som en bakgrund mot vilken mening kan skapas och samsyn underlättas, vilket är i linje 
med Weick (1979; 1995) som hävdar att meningsskapande sker i retrospektiv och att samsyn 
inte behöver föreligga för att samhandling skall vara möjlig. Samsyn i frågan följer också 
Langfield-Smith (1992) i så mån att gemensamma erfarenheter är en viktig del i att skapa en 
homogen uppsättning referensramar.  
 
I frågan om politikermedverkan vid besök växer först enklavmening fram i politiska styr-
gruppen och följs av handling. Näringslivsutvecklarna har inget val, de kan inte bortse från 
förslaget. Samsyn uppnås dock inte med en gång utan först växer disparat mening fram, då 
de inblandade använder en heterogen uppsättning referensramar för att tilldela frågan me-
ning. Med den gemensamma erfarenheten som stöd för tolkningen homogeniseras bilden av 
företagsbesöken och en kollektiv mening framträder allt mer.  
 
Frågan är ett exempel på hur maktaspekter spelar in i formandet av samhandling. Projekt-
medlemmarna tvingas gå med på förslaget från de styrande politikerna. Ett flertal aktörer 
fungerar som meningsgivare, inte minst vice ordförande i politiska styrgruppens som står för 
förslaget och projektledaren som för fram förslaget till projektgruppen. Samsyn formas dock 
inte förrän handling ägt rum och i ljuset av att medlemmarna i gruppen upplever besöken 
som meningsfulla för arbetet. Viktiga meningsgivare och föregångare i frågan om politiker-
medverkan är den näringslivsutvecklare och den arbetsförmedlare som accepterar förslaget 
före de andra och sedan uttrycker sig mest positivt om erfarenheten.  
 

FRAMTIDEN FÖR ARBETSSÄTTET 

Redan efter ett halvårs arbete i projektet riktar näringslivsutvecklarna och projektledaren fo-
kus mot vad det skall bli av det FöretagsNära arbetssättet efter projekttidens slut. Gruppen 
utvecklar snabbt samsyn om att det är inom ramen för näringslivskontorets verksamhet som 
FöretagsNära måste leva vidare. I vilken form verksamheten skall fortsätta, liksom vem som 
skall göra det och hur, är föremål för diskussion. Förslaget de utvecklar handlar om att ar-
betssättet skall fortsätta genom att kontakter och erfarenheter överförs till näringslivskonto-
rets medarbetare samt genom att några av FöretagsNäras medarbetar blir kvar i kommunen. 
Därtill blir en omprioritering av kontorets uppgifter nödvändig. Diskussionen berör inte ar-
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betsförmedlarna och deras verksamhet. Samsyn växer fram om att gemensamma besök med 
arbetsförmedlarna i framtiden endast skall göras när så är nödvändigt.  
 
Näringslivskontoret och dess medarbetare är meningsmotståndare i frågan om framtiden för 
det företagsnära arbetssättet. I relation till näringslivskontoret uppstår en konflikt om gräns-
dragningar mellan verksamheterna och om hur mycket påverkan näringslivsutvecklarna kan 
och får ha på näringslivskontorets verksamhet. Bristande samsyn kring FöretagsNäras roll 
och relation till näringslivskontoret framträder. Två grupperingar, med samsyn på varsitt håll, 
formas. Sett till samtliga inblandade är deras uppsättning referensramar heterogen men frågan 
isoleras i stor utsträckning och vi kan därför tala om disparat mening i Ericsons termer.  
 
Disparat mening uppstår till stor del på grund av oklarheterna kring sambandet mellan till-
växtagendan och näringslivsprogrammet, som reglerar näringslivskontorets verksamhet. Vik-
tiga roller som överbryggare av den disparata meningen spelar näringslivssekreteraren Nicole 
och näringslivskontorets informatör Nora. Nicole medverkar vid FöretagsNäras möten och 
lär känna FöretagsNäras verksamhet och medarbetare genom att följa dem på nära håll, vilket 
inte övriga medarbetare på näringslivskontoret har möjlighet att göra. Nora medverkar till att 
förtydliga skillnaderna mellan tillväxtagendan och FöretagsNära, liksom mellan FöretagsNära 
och näringslivskontoret, genom att tillsammans med projektledaren engagera sig i arbetet 
med framtagandet av ett informationsmaterial om tillväxtagendan och FöretagsNära. När 
näringslivsutvecklarna flyttar in på Näringslivets hus utökas möjligheterna till interaktion och 
tätare kontakter med näringslivskontorets medarbetare. Efter hand, och med stöd i allt tydli-
gare och tätare interaktion, växer en samsyn fram om att det företagsnära arbetssättet är en 
viktig del av näringslivskontorets verksamhet och bör förbli så. Framväxten av samsyn kräver 
diskussioner mellan FöretagsNäras och näringslivskontorets medarbetare. Medarbetarna på 
näringslivskontoret beskriver näringslivsdirektören som frånvarande och anser att han inte 
prioriterar att fungera som meningsöverbryggare.  
 
Näringslivsdirektörens engagemang för en fortsättning av det företagsnära arbetssättet är 
dock tydlig och det är han som tillsammans med projektledaren driver frågan gentemot den 
nya politiska ledningen för att få till en fortsättning med politiskt stöd, både finansiellt och 
legitimt. Det dröjer länge innan näringslivsdirektören, projektledaren och näringslivsutveck-
larna får besked om, och i vilken utsträckning, det blir någon förlängning av det företagsnära 
arbetssättet. Till slut nås de av beskedet att medel tillskjuts för en fortsättning inom ramen 
för näringslivskontoret, om än i minskad omfattning i förhållande till det presenterade försla-
get. Projektgruppens aktiviteter i syfte att påverka tycks således ha gett resultat. När Före-
tagsNära slutförs som projekt går två av näringslivsutvecklarna, liksom den av näringslivsut-
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vecklarna som arbetat särskilt med skolfrågor, över till näringslivskontoret tillsammans med 
projektledaren. Anställningarna är tillfälliga och finansieras huvudsakligen av extra tillförda 
och tillfälliga medel. Titeln näringslivsutvecklare etableras och tas nu även av den före detta 
projektledaren samt av den tidigare näringslivssekreteraren.  
 
I frågan om framtiden för arbetssättet växer samsyn fram ur disparat mening tack vare ökad 
interaktion och ökad medvetenhet om varandras verksamheter. Också i frågan om framtiden 
för arbetssättet klargörs således interaktionens betydelse för framväxten av samsyn.  
 

IMPLIKATIONER FÖR FORTSATT ANALYS 
Skildringen av framväxten av samsyn respektive icke-samsyn i de fem frågor som valts ut för 
att analysera initierandet och genomförandet av FöretagsNära belyser svårigheterna i att iso-
lera frågor från varandra. En fråga kan visserligen isoleras ur bakgrundsbruset men tycks ofta 
svår att separera från andra frågor. Diskussionen som förts pekar på att det främst är me-
ningstilldelningen som är relevant för att förstå var skiljelinjerna uppstår. Flera av frågorna 
hänger nära samman med syftet med FöretagsNära, vilket kan förstås som ett frågeområde 
(jfr Maitlis & Lawrence, 2007) om vi ser till utvecklingen av processen. När samsyn inte nås 
om syftet formuleras andra frågor som ett resultat av mångtydigheten. Målen med verksam-
heten isoleras till en fråga som en konsekvens av mångtydigheten kring syftet. Genom att 
ställa krav på, och formulera tydligare mål, kan skiljaktigheter kring meningen med syftet 
kringgås. I målformuleringen prioriteras olika delar av syftet med FöretagsNära framför 
andra varigenom innebörden i syftet skrivs om. Konkreta mål med fokus på besöken och po-
tentiellt fler jobb genom arbetet med företagsbesök som via förbättrade relationer och stärkt 
stöd kan stötta företagen som då eventuellt kan expandera och anställa fler. Konflikten kring 
syftet med FöretagsNära, och svårigheterna att åstadkomma samsyn därom, leder projektle-
daren att, tillsammans med projektgruppen, söka kommunicera budskapet att FöretagsNära 
bara är en del i tillväxtagendan och att andra verksamheter utöver dessa skall bistå i att nå 
”2006 fler i jobb 2006”. Ur den övergripande frågan, syftet med FöretagsNära, formuleras 
därmed en ny fråga, målen med verksamheten, som isoleras först i projektgruppen och som 
sedan kommuniceras till en vidare grupp med hjälp av näringslivskontorets informatör och 
näringslivsdirektören.  
 
Frågan om gemensamma företagsbesök med arbetsförmedlarna isoleras också som en kon-
sekvens av olika sätt att se på FöretagsNäras syfte. Arbetsmarknadskontorets chef ser sam-
verkan med arbetsförmedlarna som ett syfte i sig och betonar att det är något av det viktigas-

 169  



 

te i verksamheten medan projektgruppen ser det som ett medel som kan utnyttjas när det be-
hövs för att nå bättre effekt i stödet till företagen.  
 
Tabell 1 sammanfattar de fem frågorna relativt de diskuterade analysdimensionerna. 
 

Tabell 1: Frågor som diskuteras relativt centrala analysdimensioner 
                  Fråga 
Dimension 

Syftet med 
FöretagsNära 

Målen med 
verksamheten 

Gemensamma 
företagsbesök 

Politikermedver-
kan vid besök 

Framtiden för 
arbetssättet 

Isoleringsgrad  Hög Först låg, sedan 
allt högre 

Först låg, sedan 
allt högre 

Först låg, sedan hög  Först låg, sedan 
allt högre 

Uppsättning 
referensramar  

Homogen i 
delgrupp, hete-
rogen i vidare 
grupp 

Homogen i 
delgrupp, hete-
rogen i vidare 
grupp 

Homogen i del-
grupp, heterogen 
i vidare grupp 

Homogen i del-
grupp, heterogen i 
vidare grupp,  
homogenisering  

Homogen i del-
grupp, heterogen 
i vidare grupp, 
homogenisering  

Samsyn/icke-
samsyn (sett 
över tid) 

Disparat me-
ning (kollektiv i 
avgränsade 
grupper) 

Enklav följs av 
disparat och 
kollektiv me-
ning 

Enklav följs av 
disparat mening. 
Senare utvecklas 
kollektiv mening 

Enklav följs av 
disparat och kollek-
tiv mening 

Disparat följs av 
kollektiv mening 

Utlöser  
meningsska-
pande 

Mångtydighet, 
meningsgivan-
de 

Mångtydighet, 
meningsgivan-
de 

Handling, för-
väntningar, me-
ningsgivande 

Handling, förvänt-
ningar, meningsgi-
vande 

Handling, mång-
tydighet, förvänt-
ningar 

Meningsgivan-
de (riktning) 

Uppifrån-ner, 
nerifrån-upp 

Nerifrån-upp Uppifrån-ner, ho-
risontellt 

Uppiftån-ner, hori-
sontellt 

Nerifrån-upp, ho-
risontellt 

Samhandling i 
relation till 
framväxt av 
samsyn 

Samhandling i 
form av sam-
ordnat me-
ningsgivande 

Samsyn i en 
delgrupp före-
går samhand-
ling 

Samhandling fö-
regår samsyn  

Samhandling efter 
meningsgivande och 
före samsyn  

Samsyn i en en-
skild grupp före-
går samhandling 

 
Framväxten av samsyn respektive icke-samsyn följer liknande mönster i flera av frågorna. 
Disparat mening, alternativt enklavmening, formas varpå samhandling tar vid och följs av en 
mer utbredd kollektiv mening. En av frågorna sticker dock ut. Det är frågan om syftet med 
FöretagsNära. Frågan isoleras visserligen av samtliga inblandade men den heterogena upp-
sättningen referensramar förblir oförändrad och gör att kollektiv mening, det vill säga sam-
syn, är svår att nå i frågan.  
 
Ett av kriterierna för urvalet av frågorna som analyseras här var att de isoleras av åtminstone 
några personer i någon eller några grupper. Idealtypen fragmentarisk mening saknas därmed i 
urvalet. Fragmentarisk mening skulle dock kunna sägas vara ett förstadium till andra idealty-
per, det vill säga till hur samsyn respektive icke-samsyn växer fram. En fråga isoleras ofta till 
en början enbart av enstaka personer som söker få gehör för en idé i en större grupp eller 
bland medlemmar i flera grupper.  
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I FöretagsNära växer samsyn fram mellan vissa personer i vissa frågor men inte i andra. 
Gemensam mening handlar utifrån analysen av de fem frågorna till stor del om grad av diver-
gens och olika meningsfraktioner (jfr Gray et al., 1985, som använder eng. factions för att disku-
tera grupper som motsätter sig rådande synsätt). Med meningsfraktion avses här en grupp 
vars meningstilldelning överensstämmer i en fråga medan meningen divergerar gentemot 
andra personers och gruppers mening i frågan. I Ericsons (1998) matris tas ingen hänsyn till i 
vilken utsträckning meningen är disparat i den grupp som analyseras, det vill säga om det är 
några som sinsemellan har en homogen uppsättning referensramar medan andra sinsemellan 
har en heterogen uppsättning referensramar. Ericson talar visserligen om ”gruppvis” kollek-
tiv mening, vilket liknar den innebörd jag lägger i ordet meningsfraktion, men inkluderar inte 
det i matrisen över idealtyper. I FöretagsNära är disparat mening ofta detsamma som att 
samsyn växer fram i projektgruppen, medan övriga inblandade har mer eller mindre diverge-
rande mening sinsemellan och i jämförelse med projektgruppen. När matrisen används för 
att analysera samsyn och icke-samsyn i en löst sammanlänkad och olikartad grupp människor 
behöver hänsyn således tas till eventuella meningsfraktioner. Divergensen och det gemen-
samma kan uppstå i olika delar av en fråga eller frågeområde, så som att FöretagsNära all-
mänt anses vara ett relevant projekt men att syftet tilldelas olika innebörder.  
 
Detta första analyskapitel har syftat till att klargöra om vad samsyn respektive icke-samsyn 
växer fram i FöretagsNära. I alla frågor utom en växer samsyn efter hand fram, utdraget un-
der en mer eller mindre lång tid och spridd till en mer eller mindre stor grupp. Frågan om 
syftet med FöretagsNära är föremål för kontrovers och i den diskussionen växer ingen sam-
syn fram. Istället uppstår en kamp om meningen i frågan om syftet. Följande kapitel avhand-
lar varför det är så svårt att åstadkomma samsyn. Kapitlet berör studiens andra delfråga, hur 
framväxten av samsyn skiljer sig från framväxten av icke-samsyn. Fokus fästs här framförallt 
vid hur icke-samsyn kan formas till en kamp om meningen, men också vid hur olika aktörer 
agerar för att sprida sin mening till andra och åstadkomma samsyn genom meningsgivande. 
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KAPITEL 10: HUR SKILJER SIG FRAMVÄXTEN AV SAMSYN FRÅN 

ICKE-SAMSYN? 
 
 
I föregående kapitel klargjordes att samsyn successivt växer fram i vissa frågor medan icke-
samsyn växer fram i frågan om syftet med FöretagsNära där en kamp om meningen uppstår. 
Vari består svårigheten att åstadkomma samsyn i frågan om syftet? Föreliggande kapitel be-
handlar avhandlingens andra delfråga, hur framväxt av samsyn skiljer sig från icke-samsyn, 
och söker utreda varför samsyn och icke-samsyn växer fram.  
 
Litteraturgenomgången i kapitel 2 visade att tidigare forskning kommit fram till att formandet 
av gemensam mening bland annat beror på den uppsättning referensramar som används för 
att isolera respektive tilldela mening till en fråga. I föregående kapitel klargjordes att en hete-
rogen uppsättning referensramar är en viktig grund för framväxten av icke-samsyn. Upp-
repad interaktion är enligt tidigare forskning viktigt för att skapa en homogen uppsättning re-
ferensramar gentemot vilken gemensam mening kan formas. Framgångsrikt meningsgivande 
kan påverka andras mening i homogeniserande riktning.  
 

INSTITUTIONELLA FÖRESTÄLLNINGAR, SCRIPTS OCH IDENTITET 
För att förstå hur framväxten av samsyn skiljer sig från framväxten av icke-samsyn riktas i fö-
religgande avsnitt uppmärksamhet mot referensramar som de inblandade använder för att 
tilldela en fråga mening. De referensramar som meningsskapande utgår ifrån är mångfacette-
rade och grundas i en mängd sammanvävda aspekter så som gjorda erfarenheter och kulturell 
tillhörighet. I syfte att utreda vilken betydelse användandet av homogena och heterogena re-
ferensramar har för framväxten av samsyn och icke-samsyn kan referensramar analytiskt de-
las upp i olika aspekter. I analysen diskuteras aspekter av referensramar relaterade till; a) insti-
tutionella föreställningar, b) erfarenhetsgrundad kunskap såsom scripts och c) identitet.  
 
Diskussionen om hur referensramar påverkar framväxten av samsyn och icke-samsyn tar sin 
utgångspunkt i de två grupper som tillsammans utgör projektgruppen i FöretagsNära; när-
ingslivsutvecklarna respektive arbetsförmedlarna.  
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NÄRINGSLIVSUTVECKLARNA – DE OVILLIGA KOMMUNANSTÄLLDA 

För näringslivsutvecklarna är jämförelser mellan den egna självbilden och andras beskriv-
ningar av dem viktiga för formandet av en näringslivsutvecklaridentitet. Rekryteringen av 
näringslivsutvecklarna och den rekryteringsprofil som projektledaren arbetar fram som un-
derlag inför anställningen kan användas som exempel. I profilen kan näringslivsutvecklarna 
läsa vad projektledningen efterfrågar och informationen kan jämföras med uppfattningen om 
den egna yrkesidentiteten och yrkeskompetensen. Profilen betonar särskilt att de som söker 
tjänsten behöver ha en professionell image baserad på kunskaper och erfarenheter från när-
ingslivet. Den egna kompetensen och de egna förmågorna matchas mot det som efterfrågas i 
profilen. Vad innebär rollen som näringslivsutvecklare? Passar jag in i rollen som näringslivs-
utvecklare? Är det här intressant för mig? I mötet med företrädare för projektledningen testas 
självbilden ytterligare för att bekräftas till fullo i samband med urvalet och rekryteringen. ”Jag 
är en näringslivsutvecklare!”  
 
När näringslivsutvecklarna beskriver sig själva, i mötet med kommunala representanter såväl 
som med företagare, ger de uttryck för sin företagsbakgrund. Betonandet av bakgrunden i fö-
retag är ett sätt att legitimera rollen som diskussionspartner med företagen och rollen som 
länk mellan företagen och kommunen. De är också genom sina kunskaper om företagandets 
förutsättningar som näringslivsutvecklarna ser att de bidrar till kommunens samlade kompe-
tens. Identitetskonstruktion handlar om att spegla den egna självbilden gentemot andra och 
uppmärksamma vilka reaktioner som uppstår. I fråga om näringslivsutvecklarnas företags-
bakgrund bekräftas identitetsuppfattningen gång på gång genom att andra inblandade, både 
projektdeltagare, chefer, politiker och andra aktörer, talar om näringslivsutvecklarna som ”de 
från näringslivet”. Den annorlunda bakgrunden påpekas ständigt och är ibland en fördel, 
ibland en nackdel. Betoningen av bakgrunden inom företagssfären ställer näringslivsutveck-
larna i kontrast till övriga kommunmedarbetare. Den upplevda kontrasten gentemot kom-
munens sätt att arbeta knyter näringslivsutvecklarna nära varandra i en tätt sammansluten 
grupp. Medlemmarna i gruppen näringslivsutvecklare ser sig som homogena internt och he-
terogena i relation till ”de andra”.  
 
Förväntningar är en viktig aspekt i teorier om hur perception vägleder människors uppfatt-
ning och fungerar som starka filter för meningsskapandet genom att rikta uppmärksamheten 
mot särskilda frågor (jfr Weick, 1995, sida 145). Händelser som stämmer överens med det 
förväntade förefaller rimliga medan avvikande signaler kräver meningsskapande (Weick, 
1995, sid. 148). Genom rekryteringsprocessen formas och förstärks förväntningar hos när-
ingslivsutvecklarna, förväntningar som hänger nära samman med deras identitet som närings-
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livsutvecklare. Näringslivsutvecklarnas initiala förväntningar om vad de skall göra, det vill 
säga syftet med FöretagsNära, möter sedan andra förväntningar vid avsparken för projektet, 
då gruppen samlas för överläggningar och samvaro i Getå (se kap. 6). Den av chefen för Ar-
betsförmedlingen uttryckta föreställningen om att FöretagsNäras uppdrag är att skaffa fram 
fler jobb, med betoning på ”de särskilt utsatta”, står i bjärt kontrast till näringslivsutvecklar-
nas bild av FöretagsNära som relationsbyggande mellan kommun och företag. Kontrasten i 
sätten att se på syftet med FöretagsNära utlöser meningsskapande om hur FöretagsNära för-
håller sig till, och bör förhålla sig till, tillväxtagendan och ”2006 fler i jobb 2006”. Slogan är 
politiskt formulerad och uttryckt och kan inte påverkas, menar de ansvariga cheferna. När-
ingslivsutvecklarna reagerar genom att via projektledaren kommunicera FöretagsNära som en 
del i detta arbete, med budskapet att verksamheten kan leda till fler jobb i förlängningen, om fö-
retagen förmås utvecklas. Tillsammans betonar näringslivsutvecklarna och projektledaren an-
norlunda kausalitetssamband mellan företagsbesök och fler i jobb än det som framträder i 
den politiska ledningens slogan.  
 
Föreställningar som utgår från etablerade idéer om institutionella system vägleder menings-
skapande (jfr Mills, 2003, sida 55). I praktiken är det ofta svårt att skilja offentlig och privat 
sektor åt eftersom många organisationer befinner sig i gränslandet mellan sektorerna. Verk-
samheter är ofta privata enligt någon dimension och offentliga enligt andra (jfr Christensen et 
al., 2005). Samtidigt finns det djupt rotade och spridda föreställningar om vilka normer och 
värderingar som styr offentlig respektive privat verksamhet. Som idealtyper skiljer sig den 
Politiska organisationen och Företaget åt i flera avseenden, både rörande den organisatoriska 
omgivningen och hur de interna funktionerna är formade (jfr Brunsson, 1998). I genomfö-
randet av FöretagsNära kopplar näringslivsutvecklarna många av skillnaderna de upplever 
mellan organiseringen av FöretagsNära och sina tidigare erfarenheter till just skillnader mel-
lan den offentliga och den privata sektorn. Näringslivsutvecklarna har sin bakgrund i företag 
och litar till sin yrkeskompetens snarare än anpassar sig till den kommunala organisationen 
och de värderingar som de upplever råder där. Näringslivsutvecklarnas förhållande till kom-
munen är därigenom av en karaktär som enligt Gray et al (1985) bidrar till att dekonstruera 
mening (jfr kap. 2).  
 
Näringslivsutvecklarna medskapar näringslivskontoret som FöretagsNäras arena och närings-
livsdirektören som sin ”allierade”. Medskapandet av omgivningen sker i samspel med en 
identifikation med näringslivskontoret och dess verksamhet inriktad mot näringslivsutveck-
ling. Näringslivskontoret är den del av kommunen som ligger närmast näringslivsutvecklar-
nas företagsrelaterade identitetsuppfattning. Näringslivsutvecklarna är inte helt nöjda med 
hur verksamheten bedrivs och organiseras på näringslivskontoret men i termer av identifika-
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tion ser de inga andra kommunala verksamheter som relevanta. Diskussionen om visitkortet 
(se kap. 6) symboliserar FöretagsNäras identifikation med näringslivskontoret. 
 
Näringslivsutvecklarna speglar sig och sina erfarenheter och kunskaper om organisering 
gentemot den kommunala organisationen och det sätt på vilket de upplever genomförandet 
av FöretagsNära. Näringslivsutvecklarnas upplevelser av ”den kommunala världen” och de 
synsätt som de menar präglar kommunen gör att de positionerar sig mot kommunen. Positio-
neringen kan förstås som en form av disidentifikation (jfr Elsbach & Bhattacharya, 2001). Of-
fentlig kritik mot en organisation har visat sig forma behov av att markera sin status som 
inne-grupp eller ute-grupp (Elsbach & Bhattacharya, 2001). Den kommunala organisationen 
ses av näringslivsutvecklarna som bärare av flera negativt laddade värden. Kommunen är en 
organisation inbäddad i en sektor som under lång tid kritiserats för olika dysfunktionaliteter 
från en mängd håll (för redogörelser för kritiken mot offentlig sektor, se exempelvis du Gay, 
2000; Forssell & Jansson, 2000; Christensen & Laegreid, 2001a). Samtidigt är näringslivsut-
vecklarna beroende av goda relationer med kommunens företrädare för att kunna föra fram 
företagens önskemål. Balansgången mellan att vara lik och olik blir därmed både viktig och 
vansklig. Konstruerandet av näringslivsutvecklaridentiteten innebär både identifikation och 
disidentifikation. Vi är ”näringslivsutvecklare” och inte ”jobbjägare”, det vill säga vi är ”före-
tagsvänliga företagsutvecklare” och inga ”arbetsmarknadsbyråkrater”. Identitetskonstrueran-
det fungerar för näringslivsutvecklarna som ett förstärkande av en redan homogen uppsätt-
ning referensramar, vilket underlättar framväxten av samsyn internt i gruppen samtidigt som 
det underminerar framväxten av samsyn med andra personer.  
 
Erfarenheter formar kunskap om vilka beteenden som är lämpliga i olika sammanhang, så 
kallade scripts (jfr Gioia & Poole, 1984). Näringslivsutvecklarnas kunskap om projektledning 
och projektarbete är ett av de scripts som vägleder deras meningsskapande och handlande. I 
relation till sina tidigare erfarenheter förväntar sig näringslivsutvecklarna att FöretagsNära 
skall organiseras, styras och genomföras enligt vissa normer och riktlinjer. Förväntningarna 
sammanfaller inte med vad de upplever i genomförandet av FöretagsNära. Där är varken or-
ganisering eller styrning i linje med de kriterier som näringslivsutvecklarna ser som känne-
tecknande för projekt; målstyrning, tydligt projektägarskap, tydlighet i ansvarsfördelning, en 
tydligt avgränsad uppgift och tydliga kriterier för att mäta resultat. Istället finner de att de är i 
en situation där styrningen är oklar och varierande över tid, inga konkreta mål har formule-
rats, de förväntas själva styra sin verksamhet och där de också på egen hand måste komma 
fram till kriterier för utvärdering. Projektorganisering som script spelar en viktig roll bland 
annat för formandet av frågan om tydliga mål för verksamheten. Projektorganisering är nära 
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sammanbundet med målstyrning, ett annat script som näringslivsutvecklarna vill använda 
men som visar sig vara svårt att applicera i genomförandet av FöretagsNära.  
 
Användandet av script som projekt- och målstyrning bildar en skiljelinje mellan de referens-
ramar som näringslivsutvecklarna respektive arbetsförmedlarna använder sig av för att tilldela 
mening i frågor om FöretagsNära. Medan näringslivsutvecklarna upplever bristen på otydliga 
och mångtydiga mål som ett stort problem är det inget som arbetsförmedlarna anser är vik-
tigt att ägna omfattande diskussioner åt.  
 

DE FÖRETAGSVÄNLIGA ARBETSFÖRMEDLARNA 

Trots sin långa erfarenhet av och identitet som arbetsförmedlare bidrar arbetsförmedlarna 
inte till en huvudsakligen heterogen uppsättning referensramar. En förklaring till att de snara-
re bidrar till en homogenitet är att de uppvisar ett synsätt som tycks bryta med institutionali-
serade idéer om Arbetsförmedlingens verksamhet och att de ser ett stort handlingsutrymme 
inom ramen för sitt uppdrag. De blir inte tillrättavisade av chefer, varken vid uttalanden eller 
till följd av handlingar som primärt utförs i syfte att främja företagens situation. Även om jag 
aldrig hör begreppet ”den gyllene regeln” nämnas av arbetsförmedlarna som medverkar i Fö-
retagsNära är det tydligt att de ser regelns budskap som viktigt för sin verksamhet. Den så 
kallade gyllene regeln10 handlar om att Arbetsförmedlingen skall eftersträva ”att varje arbets-
givare får bästa möjliga arbetskraft och varje arbetssökande det arbete som är lämpligast för 
honom” (jfr Ahrne et al., 1985, sid. 14). För arbetsförmedlarna i företagsgruppen innebär det 
en norm som går väl hem hos näringslivsutvecklarna. Betydelsen av att ha god förståelse för 
företagandets förutsättningar är ett synsätt som de delar. För arbetsförmedlarna är företags-
besöken nära länkade till deras professionella roll och yrkesidentitet. De betonar gång på 
gång betydelsen av att Arbetsförmedlingen har goda relationer med företagen och att det är 
en av grundstenarna i verksamheten. Arbetsförmedlarna är noga med att påpeka att de aldrig 
delat föreställningen om att FöretagsNära kan skapa jobb. Deras drivkraft till att medverka i 
FöretagsNära handlar om att de därigenom får möjlighet att ägna sig ännu mer åt företagsbe-
sök. Arbetsförmedlarna bryter således med förväntningar på och föreställningar om arbets-
förmedlare som begränsade till att fokusera på att få ut arbetssökande i arbete snarare än på 
det bästa för arbetsgivaren. 
 

                                              
10 Enligt Ahrne och Garsten (1998) formulerades den gyllene regeln för den statliga Arbetsförmedlingen redan i SFS 
1966:368. 
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Genom att poängtera arbetsförmedlarnas omfattande kunskap om företagen fungerar när-
ingslivsutvecklarna som en spegel som förstärker arbetsförmedlarnas självbilder som före-
tagsvänliga. Arbetsförmedlarna kontrasterar samtidigt självbilden gentemot kollegornas miss-
tänksamhet mot arbetet med företagsbesök, vilket också bidrar till att förstärka identiteten. 
”Ni är ute och glassar på företag”, är en bild som handläggarna i företagsgruppen då och då 
möter hos kollegor på Arbetsförmedlingen (se kap. 7 och 8). Kontrasten mot kollegornas 
bild av deras arbete som något ”glassigt” förstärker bilden av företagsrelationer som något 
viktigt och värdefullt för Arbetsförmedlingens verksamhet.  
 
Sammantaget främjar arbetsförmedlarnas identitetskonstruktioner framväxten av samsyn i 
projektgruppen, det vill säga mellan näringslivsutvecklarna och arbetsförmedlarna. Genom 
att spegla sina identiteter i varandra växer en uppfattning om homogenitet i uppsättningen re-
ferensramar fram, något som är viktigt inte minst i frågan om syftet med FöretagsNära.  
 

STRÄVAN BLIR EN KAMP 
Etablerandet och upprätthållandet av en identitet är en av meningsskapandets främsta funk-
tioner (jfr Weick, 1995, sid. 20). Genom kommunikation om och interaktion i FöretagsNära 
formas och omformas en bild av FöretagsNära. Konversationerna präglas av kampen om 
meningen med FöretagsNäras syfte. Olika personer och grupper söker ge sin bild av syftet 
med FöretagsNära och därigenom forma och omforma verksamhetens innebörd. Tidigare 
forskning visar att en gemensam identitet, här en FöretagsNära identitet, har potential att 
fungera som ett kitt som binder samman samverkande aktörer (jfr Hardy et al., 2005), men 
sker det i FöretagsNära? Genomgången av tidigare forskning i kapitel 2 visade att spegling, 
självreflektion, berättande och projicering av bilder (Hatch & Schultz, 2002) liksom positio-
nering (Davies & Harré, 1990) och kontrastering (Salzer, 1994) är några av de processer var-
igenom identitet konstrueras i organisationer.  
 
FöretagsNära är en uppmärksammad verksamhet, framförallt inledningsvis då satsningen 
diskuteras i en mängd olika sammanhang. I strävan efter konstruerandet av en gemensam bild 
av FöretagsNäras syfte är näringslivsutvecklarna och projektledaren mycket aktiva. Före-
tagsNäras syfte är för näringslivsutvecklarna nära sammanlänkat med deras yrkesidentiteter, 
vilket diskuterades i föregående avsnitt. FöretagsNäras identitet rekonstrueras genom speg-
ling under processens gång. Spegling (Dutton & Dukerich, 1991; Hatch & Schultz, 2002) sker 
bland annat gentemot andras utsagor om FöretagsNäras syfte, så som ledningens, företagens 
och artiklar i dagspressen. En central skiljelinje är huruvida FöretagsNära skall framstå som 
en satsning på näringslivsutveckling eller en jobbjakt. För näringslivsutvecklarna och projekt-
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ledaren är svaret självklart. Lika självklara tycks andra bilder vara i andra grupper. Misslycka-
de försök att bekräfta den egna identitetsuppfattningen utlöser intensifierat meningsskapande 
(jfr Weick, 1995, sid. 23). Meningsskapande blir då ett sätt att återskapa eller söka upprätthål-
la en konsekvent och positiv självbild. Strävan efter att forma och upprätthålla en positiv 
självbild av FöretagsNära är en förklaring till varför projektledaren och näringslivsutvecklarna 
fäster stor uppmärksamhet vid hur FöretagsNäras porträtteras i olika sammanhang och vid 
hur andra personer talar om FöretagsNäras syfte och mål. När FöretagsNära beskrivs som ett 
”jobbjägarprojekt” uppstår en diskrepans mellan den projicerade bilden och självbilden. Pro-
jektgruppen agerar då i syfte att motsäga dessa bilder och ersätta dem med en beskrivning 
som ligger i linje med deras egen identitetsuppfattning. 
 
Projektledarens och näringslivsutvecklarnas uppfattningar om FöretagsNära kontrasteras (jfr 
Salzer, 1994) bland annat vid projektets avspark i Getå. Näringslivsutvecklarna återkommer 
gång på gång till arbetsförmedlingschefens sätt att beskriva FöretagsNära som en möjlighet 
att få särskilt utsatta grupper av arbetslösa i arbete. Ett annat exempel är näringslivsutveckla-
ren Ninas berättelse om ett möte med kommunstyrelsens ordförande där meningsskiljaktig-
heter kring FöretagsNäras syfte tydliggörs (se kap. 8). Berättelsen återberättas i olika sam-
manhang vid flera tillfällen under genomförandet av FöretagsNära. Historien härrör från 
sommaren 2005 då Nina får möjlighet att följa med på en lunch där också kommunstyrelsens 
ordförande medverkar. Meningsutbytet som uppstår är en form av spegling (jfr Dutton & Du-
kerich, 1991; Salzer, 1994; Hatch & Schultz, 2002), där näringslivsutvecklaren försöker proji-
cera sin bild av FöretagsNära till sällskapet men hindras av kommunstyrelsens ordförande. 
Näringslivsutvecklarens bild av FöretagsNäras syfte står här i tydlig kontrast till kommunsty-
relseordförandens bild.  
 
Identitetskonstruktion i termer av kontrastering kan också användas för att analysera hur och 
varför personer talar om vad de inte är (jfr Salzer, 1994). Berättelsen formar en referensram 
till vilken Nina relaterar andra händelser och handlingar som ett sätt att förklara kommunsty-
relseordförandens utsagor och handlingar. Berättandet är också en form av självreflektion (jfr 
Hatch & Schultz, 2002). Historien återberättas för de andra näringslivsutvecklarna vilka i sin 
tur bekräftar Ninas bild av att hon har rätt om FöretagsNära medan kommunstyrelseordfö-
randen har fel. Gruppen disidentifierar sig (jfr Elsbach & Bhattacharya, 2001) med kommun-
styrelseordförandens bild av FöretagsNära. Med hjälp av narrativa tekniker vidmakthålls den 
egna positionen gentemot andras i det sociala samspelet (Davies & Harré, 1990). Med hjälp av 
berättandet (jfr Hatch & Schultz, 2002) kontrasterar Nina och de andra näringslivsutvecklarna 
sina bilder av FöretagsNära gentemot andras bilder. Också i mötet med mig, i intervjusitua-
tionen, fungerar Ninas berättelse om mötet med kommunstyrelsens ordförande som en slags 
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projicering av FöretagsNäras identitet och av Ninas identitet som näringslivsutvecklare (jfr Al-
vesson, 2003).  
 
Andra situationer som frammanar meningsskapande genom kontrastering och positionering 
av FöretagsNära i förhållande till andra är diskussioner internt i projektgruppen om likheter 
och skillnader mellan FöretagsNära och andra projekt som också använder företagsbesök 
som arbetsmetod. Diskussionen vid ett möte i FöretagsNära inför sommaruppehållet 2005, 
där arbetsförmedlaren Anna berättar om ett dörrknackningsarbete på Arbetsförmedlingen 
och en diskussion om likheter och skillnader mellan det arbetssätet och FöretagsNäras, är ett 
exempel. ”Jobbjakten” går ut på att få ut arbetslösa med hjälp av aktivitetsgaranti (se kap. 6). 
Jobbjakten kontrasteras gentemot FöretagsNära genom att skillnader lyfts fram och tilldelas 
positiva värden. Jobbjakten målas upp både som en konkurrent till FöretagsNära och som en 
verksamhet som inte genomför ”riktiga” företagsbesök och gentemot dessa bilder positione-
ras FöretagsNära. Diskussionen är ett sätt för de inblandade att argumentera för sitt sätt att 
se på FöretagsNära i relation till de andra gruppmedlemmarnas bilder och på så sätt också 
påverka andras synsätt. 
 
Beskrivningar av FöretagsNära i dagspressen och annan media frammanar också identitets-
skapande. Politikers och chefers beskrivningar av FöretagsNära i media provocerar fram dis-
kussioner om FöretagsNäras syfte. Inslagen i media fungerar för beslutsfattarna som ett sätt 
att uttrycka en bild av satsningen som andra kan ta till sig och skapa mening om (jfr Hatch & 
Schultz, 2002, om berättande, eng. expressing). För projektgruppen och projektledaren fun-
gerar beslutsfattarnas berättande snarast som en provokation då det belyser att det finns olika 
sätt att se på verksamheten vilket de uppfattar som problematiskt. Eftersom nyhetsmedia är 
en utåtriktad kommunikationskanal innebär nyhetsartiklar att andra, såsom företagsledare, 
kan ta del av uttalandet och därmed uppfatta en diskrepans mellan den kommunicerade bil-
den och den bild av FöretagsNära som näringslivsutvecklarna försöker förmedla och som de 
relaterar sin professionella identitet till.  
 
FöretagsNära organiseras som en intermediär mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
och mellan dessa och företagen i Norrköping. Arrangemanget innebär att näringslivsutveck-
larna och arbetsförmedlarna måste hantera företagens attityder gentemot kommunen och 
Arbetsförmedlingen. I mötet med företagen internaliserar projektmedarbetarna delar av de 
budskap som företagen delger dem. Personliga möten och likartade uppsättningar referens-
ramar ger goda förutsättningar för förståelse för den andras situation och behov. Företagens 
budskap internaliseras när näringslivsutvecklaren eller arbetsförmedlaren anser frågan viktig 
och internaliseringen blir särskilt stark när den som sänder ut budskapet, i det här fallet före-
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tagaren, är viktig för mottagaren (jfr Gray et al., 1985, sid. 86). Genom internaliseringen av 
företagens frågor och synsätt kan näringslivsutvecklarna föra företagens talan vidare in i sina 
respektive organisationer.  
 
Definierandet av FöretagsNära är ett sätt att samtidigt betona likhet och olikhet (jfr Gioia, 
1998). Genom konstruerandet och rekonstruerandet av identitet skapas och omskapas grän-
ser mellan dem som delar en gemensam bild och dem som ifrågasätter den (jfr Salzer, 1994). 
Avseende kunskap och synsätt kommuniceras en skillnad gentemot kommunen och istället 
förmedlas samhörighet med företag. Avseende närhet till kommunens serviceorganisation 
och FöretagsNäras samhällsnyttiga syfte kommuniceras samhörighet med kommunen och 
skillnad gentemot företagen. Identitetskonstruerandet går ut på att visa upp de värden som 
FöretagsNära står för respektive inte står för. 
 
Samtidigt som konstruerandet av identitet är en central del i meningsskapande blir menings-
skapandet om syftet med FöretagsNära till en kamp. Det ständiga rekonstruerandet av en Fö-
retagsNära identitet försvårar framväxten av samsyn i frågan om syftet. Både projektledaren 
och näringslivsutvecklarna reagerar starkt när andras sätt att beskriva FöretagsNäras syfte di-
vergerar med deras egna synsätt. Reaktionen förefaller särskilt stark i jämförelse med exem-
pelvis arbetsförmedlarnas. Arbetsförmedlarna reagerar istället med inställningen att ”vi job-
bar på så blir det nog bra”. Viljan att upprätthålla identiteten är en förklaring till varför 
näringslivsutvecklarna ger sig in i omfattande diskussioner om FöretagsNäras syfte. Icke-
samsyn i frågan om syftet skulle kunna bestå om det inte vore för att några av de inblandade 
aktivt söker frammana en samsyn. Det är just genom strävan efter samsyn som kampen om 
meningen uppstår och accentueras. 
 
Projektledaren är den som starkast betonar betydelsen av att samtliga inblandade delar sam-
ma bild av FöretagsNära, det vill säga hans bild av FöretagsNära. Projektledaren ser behovet 
av samsyn, som i sin tur är motiverat av ett behov av legitimitet och förtroende för det bud-
skap om FöretagsNära som projektgruppen förmedlar. Om politikerna står för en helt annan 
uppfattning undermineras trovärdigheten för verksamheten. Om politikerna uttalar sig på ett 
negativt sätt om företag och företagande i media så kan det spoliera flera månaders förtroen-
deskapande arbete. Det är därför enligt projektledaren viktigt att FöretagsNäras syfte är poli-
tiskt förankrat. Alla måste tala samma språk.  
 
Kampen om meningen i frågan om syftet med FöretagsNära visar hur samsyn inte är något 
som etableras en gång för alla utan snarare konstrueras och dekonstrueras i en iterativ pro-
cess (jfr Gray et al., 1985). Gång på gång uppfattar projektledaren situationen som att samsyn 
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om FöretagsNäras syfte uppnåtts men han tvingas ständigt inse att de inblandade har olika 
sätt att betrakta verksamheten och prioritera vad som är viktigt. Mellan projektledaren, den 
egna gruppen näringslivsutvecklare och näringslivsdirektören, samt i relation till arbetsför-
medlarna, upplever projektledaren att det finns en samsyn om FöretagsNäras syfte. Däremot 
tvivlar projektledaren på att ledningen, det vill säga kommundirektören och cheferna för oli-
ka kommunala enheter, är överens om hur FöretagsNära skall uppfattas och hanteras.  
 
Projektledarens strävan efter samsyn kan tolkas på flera sätt. Det mest framträdande i hans 
arbete för samsyn är strävan efter att göra FöretagsNära legitimt och accepterat. Enhetlighet i 
budskapet är ett sätt att, både internt och externt, försöka övertyga andra. Diskussionerna om 
syftet är också ett sätt att skapa gemensamma förhållningssätt i frånvaro av förutbestämda, 
gemensamma normer och rutiner. Kopplingen mellan strävan efter samsyn om FöretagsNä-
ras syfte och den egna yrkesidentiteten är inte lika tydlig när det gäller projektledaren som i 
fråga om näringslivsutvecklarna. Projektledaren är dock ansvarig för genomförandet och den 
rollen kan relateras till scripts om organisering och samverkan. Det finns en stor mängd 
normativt inriktad litteratur om samverkan och om hur samverkan bör organiseras för att bli 
effektiv. Mycket av den litteraturen pekar just på betydelsen av gemensamma syften och mål 
med verksamheten (jfr Lindberg, 2009). Projektledaren har utbildning inom management-
området och har arbetat en längre tid som ledare för olika projekt, både inom privat och 
inom offentlig sektor. Behovet av att nå samsyn för att åstadkomma ett lyckat resultat är en 
del av hans referensramar. En av näringslivsutvecklarna beskriver projektledaren som en 
”samsynsmänniska”. Förankring av det egna synsättet i en fråga kan förstås som ett script 
som projektledaren använder sig av. Förankring är ett viktigt verktyg för påverkan och styr-
ning i kommunal verksamhet inte minst på grund av att politiskt styrda organisationer per de-
finition måste förmå hantera meningsmotsättningar av olika slag.  
 
I FöretagsNära engagerar sig framförallt näringslivsutvecklarna och projektledaren i att för-
söka påverka de ”felaktiga” bilder av FöretagsNäras syfte som kommuniceras exempelvis av 
den politiska ledningen, inte minst i media och olika externt orienterade sammanhang. 
Kommunicerandet av olika bilder av FöretagsNära klargör framväxten av icke-samsyn och i 
försöken att påverka andras synsätt uppstår kampen om meningen med FöretagsNäras syfte. 
Kampen om meningen med FöretagsNäras syfte innebär en kontrastering av olika synsätt, 
där olika lösningar och sätt att handla lyfts fram och uppmärksammas. 
 
Forskning om meningsskapande har visserligen påpekat att tvister och konflikter är centrala 
delar i meningsskapandeprocesser (Weick, 1995, sid. 136) men eftersom meningsskapande-
perspektiv ofta inte tar hänsyn till maktaspekter (jfr Mills, 2003; Weick et al., 2005) blir bilden 
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av meningsskapande i litteraturen en bild av konsensus och smidiga överväganden snarare än 
av kamp. Försöken att påverka andras mening om FöretagsNära kan beskrivas som menings-
givande, vilket tas som utgångspunkt i följande diskussion.  
 

MENINGSGIVANDE I OCH OM FÖRETAGSNÄRA 
I föreliggande avsnitt återvänder jag till diskussionen om hur meningsgivande går till i de fem 
frågor som introducerades i kapitel 9. I avsnittet belyses hur de inblandades strategier för att 
påverka andras mening inverkar på framväxten av samsyn respektive icke-samsyn. Strategier-
na relateras till förutsättningarna för att meningsgivandet skall bli lyckosamt samt till me-
ningsgivandets riktning, det vill säga ”uppifrån-ner” eller ”nerifrån-upp”. Genomgången be-
lyser både vad mening ges om, liksom hur och varför, samt vilka som utgör målgrupp för 
budskapet, aspekter av meningsgivande som tidigare forskning visat är relevant att utveckla 
vidare (jfr Corvellec & Risberg, 2007; Maitlis & Lawrence, 2007).  
 
De två synsätt som står mot varandra i frågan om syftet med FöretagsNära innebär antingen att 
FöretagsNära syftar till att förbättra företagsklimatet och skapa bättre relationer mellan 
kommun, arbetsförmedling och företag i Norrköping, eller till att skapa fler arbetstillfällen. 
Förespråkarna för synsättet på FöretagsNära som en näringslivsverksamhet är framförallt 
näringslivsutvecklarna, projektledaren och näringslivsdirektören. Projektledaren driver rekry-
teringen, med hjälp av bland andra näringslivsdirektören, med målet att få in medarbetare 
som delar den bilden av verksamheten. Rekryteringsprocessen säkerställer att de personer 
som anställs har en bild som överensstämmer med rekryterarnas bild av FöretagsNära. Re-
kryteringen blir därmed en del i att skapa samsyn om FöretagsNäras syfte inom näringslivssi-
dan. Som motpart till näringslivssidans synsätt på FöretagsNäras syfte återfinns primärt poli-
tiska styrgruppens ordförande och den slogan som den politiska ledningen utformat; ”2006 
fler i jobb 2006”. Ordföranden använder sig av formella sammanhang och sin roll som språk-
rör för att kommunicera slogan, vilken ramar in både tillväxtagendan och FöretagsNära och 
som arbetslöshetssituationen ger legitimitet. Politiska styrgruppens ordförande använder sig 
också av möjligheten att via media sprida sitt budskap om verksamheten och visionen bakom 
satsningen till en bredare publik. Ordförandens uttalanden skapar frustration hos näringslivs-
utvecklarna och projektledaren som engagerar sig i ytterligare försök att sprida sin mening. 
Kommundirektören dikterar för medarbetarna var gränserna går för projektgruppens be-
skrivningar av verksamhetens syfte. För kommundirektören är det av stor vikt att ge bak-
grunden till satsningen som leder till sammanlänkningen av näringslivsfrågor och arbets-
marknadsfrågor. 
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För att ”bryta ned” meningen (jfr Pratt, 2000) om FöretagsNära som ansvarigt för att nå 
”2006 fler i jobb 2006” omformulerar näringslivsutvecklarna tillsammans med projektledaren 
frågan om syftet till en fråga om mål. FöretagsNära är bara en del i att nå visionen ”2006 fler i 
jobb 2006”, är deras budskap. För att påverka andras bilder och sprida näringslivssidans syn-
sätt på FöretagsNära engagerar sig projektledaren i att beskriva FöretagsNäras syfte i olika 
normerande texter. För att aktivt påverka beslutsfattarna engagerar näringslivsutvecklarna 
och projektledaren näringslivsdirektören i att kommunicera budskapet till viktiga personer 
inom kommunen. Näringslivsdirektören har tillgång till de mötesarenor där chefer och politi-
ker möts och utbyter idéer. Sammantaget påverkar det ständiga meningsgivandet från olika 
parter och med olika budskap framväxten av icke-samsyn i frågan om syftet. Meningsgivan-
det klargör meningsskiljaktigheter men förmår inte skapa en allmän samsyn om FöretagsNä-
ras syfte. 
 
Meningsgivare i frågan om målen med verksamheten är till en början främst näringslivsutvecklar-
na som isolerar frågan till följd av en upplevd diskrepans mellan olika sätt att se på Företags-
Näras syfte. Den bild av syftet som gör gällande att FöretagsNära i första hand skall leda till 
fler i arbete är inte i linje med det syfte som näringslivsutvecklarna ser med FöretagsNära. På 
egen hand arbetar de fram förslag till formuleringar av mål som det går att utvärdera före-
tagsbesökens näringslivsutvecklade syfte mot. Målbilden kommuniceras med hjälp av pro-
jektledaren till de styrande i OLGA och politiska styrgruppen. Genom att konkretisera och 
formulera tydligare mål söker näringslivsutvecklarna och projektledaren påverka andras bilder 
av FöretagsNära. Genom att inrymma slogan att 2006 fler skall vara i jobb 2006 än när pro-
jektet inleddes i målformuleringarna möjliggör projektgruppen en alternativ bild av Före-
tagsNära där näringslivsutveckling i en förlängning kan bidra till fler i jobb. Genom målen 
prioriteras olika syften olika högt. Samtidigt är målformuleringarna tillräckligt lika tidigare be-
skrivningar för att inte framstå som motstridiga. Inga utöver projektledaren och näringslivs-
utvecklarna söker aktivt ge sin mening i frågan om målen med verksamheten. Frågan väcker 
heller inget större engagemang i styrgrupperna som tycks mena att projektgruppen får formu-
lera sina egna operativa mål. Meningsgivandet i frågan om målen har som ambition att forma 
en gemensam referensram men är ingen garanti för samsyn. För dem som söker ge mening 
fungerar meningsgivandet i sig som en gemensam erfarenhet som formar en referensram för 
vidare meningsskapande.  
 
Chefen för arbetsmarknadskontoret ser sammanlänkningen mellan arbetsmarknadsfrågor och 
näringslivsfrågor som en särskilt viktig del i satsningen på FöretagsNära. Hon gör det till sin 
uppgift att se till att FöretagsNära genomförs i samverkan mellan näringslivskontoret och 
Arbetsförmedlingen. Det mest konkreta sättet hon gör det på är att kräva gemensamma företags-
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besök. När arbetsmarknadskontorets chef får höra hur många besök som genomförts separat 
reagerar hon starkt och ifrågasätter varför inte fler besök gjorts gemensamt. Vid ett möte i 
politiska styrgruppen får hon medhåll från flera av de förtroendevalda. Arbetsmarknadskon-
torets chef ställer krav på fler gemensamma besök och får stöd framförallt av den av politiska 
styrgruppens ledamöter som också sitter i arbetsmarknadsnämnden. Frågan aktualiseras där-
med som viktig för den politiska styrgruppen och projektledaren görs ansvarig för att se till 
att kravet uppfylls. Kravet på gemensamma besök får effekt. Det tvingar fram ett aktivt arbe-
te i projektgruppen att försöka samordna besöksverksamheten så att fler besök kan göras 
gemensamt. Resultatet blir att fler besök görs tillsammans, vilket dock inte är detsamma som 
att samsyn växer fram i linje med arbetsmarknadschefens bild av betydelsen av gemensamma 
besök. Snarare är den homogenisering som äger rum senare i processen ett resultat av att 
gemensamma besök ger kunskap och gemensamma erfarenheter som i sin tur formar nya re-
ferensramar med hjälp av vilka de gemensamma besökens betydelse kan ges mening. Ar-
betsmarknadschefens krav får således indirekt effekt på framväxten av samsyn genom fram-
tvingandet av samhandling som i sin tur understödjer framväxten av samsyn.  
 
Frågan om förtroendevaldas medverkan vid företagsbesök presenteras vid politiska styrgruppens 
möte av gruppens vice ordförande. Han har en legitim position i gruppen och har goda ar-
gument för sitt förslag; politikerna behöver förstå verksamheten för att kunna fatta rimliga 
beslut. Politiska styrgruppens ordförande ställer sig bakom förslaget som därmed får stöd hos 
den egna gruppen. Projektledaren övertygas om att tillse att förankra förslaget hos projekt-
gruppen. Där stöter frågan till en början på motstånd och projektledaren tvingas meddela po-
litiska styrgruppen att det nog blir svårt att få till besöken, i alla fall inom en snar framtid. Be-
skedet väcker motstånd i den politiska styrgruppen som ifrågasätter projektledarens argument 
och mer eller mindre kräver att besöken skall genomföras. I nästa läge är projektledaren ännu 
tydligare gentemot projektgruppen och får då stöd av en av näringslivsutvecklarna och en av 
arbetsförmedlarna. Motvilligt går näringslivsutvecklarna med på förslaget. När besöken till-
sammans med de förtroendevalda genomförts hörs flera positiva röster om dess betydelse 
för att skapa samsyn med de förtroendevalda om besöksverksamheten liksom om syftet med 
FöretagsNära. Den gemensamma erfarenheten utgör en referensram att skapa mening utifrån 
och baserat därpå växer en vidare samsyn fram i frågan. 
 
Framtiden för arbetssättet är en fråga som näringslivsutvecklarna och projektledaren utvecklar 
samsyn kring tidigt i projektet. Arbetssättet är viktigt och bör fortsätta inom ramen för när-
ingslivskontoret. På detaljnivå skiljer sig deras uppfattningar åt men i fråga om betydelsen av 
att arbetssättet skall fortgå uttrycker de gemensamt mening. Mottagarna av meningsgivandet 
är i första hand näringslivsdirektören och medarbetarna på näringslivskontoret och de poli-
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tiskt ansvariga som skall tillföra medel för en fortsättning. Meningsgivandet frammanas av att 
projektgruppen upplever att ingen annan tar ansvar i frågan. Förankringen sker på olika sätt. 
Direkt kommunikation via de arenor och kontaktytor som gruppen har är en viktig del. När 
näringslivsutvecklarna söker påverka näringslivskontorets arbete med att utveckla närings-
livsprogrammet i linje med deras önskemål tydliggörs olikheter i synsätt och konflikter upp-
står. De två grupperingarna är till en början särlokaliserade och har inte lärt känna varandra 
eller varandras verksamheter tillräckligt för att direkt kunna påverka varandra. För att över-
brygga olikheter i uppsättningen referensramar görs medarbetare på näringslivskontoret på 
olika sätt mer delaktiga i FöretagsNära. När näringslivsutvecklarna så småningom flyttar till 
Näringslivets hus underlättas kommunikationen. Meningsgivandet i frågan leder till framväxt 
både av icke-samsyn och av samsyn. Här är det framförallt kommunikationen och möjlighe-
ten att delta i gemensamt meningsskapande som påverkar framväxten av samsyn.  
 
När det kommer till att påverka beslutsfattarna om att finansiera en fortsättning av det Före-
tagsNära arbetssättet engagerar näringslivsutvecklarna och projektledaren näringslivsdirektö-
ren som språkrör. Näringslivsdirektören utnyttjar sitt kontaktnät och sina interaktionsytor 
med ansvariga tjänstemän och politiker. Påverkan blir lyckosam och ytterligare medarbetare 
till näringslivskontorets företagsnära verksamhet finansieras under en begränsad tid efter att 
projektet slutförs.  
 
Meningsgivandet i de olika frågorna visar att en rad strategier används för att påverka andras 
mening. I följande avsnitt analyseras dessa strategier var för sig och relateras därefter till för-
utsättningar för användandet av olika strategier samt till vilka som använder dem.  
 

STRATEGIER 

Som genomgången av meningsgivandet i de fem frågorna visar fungerar flera personer och 
grupper på olika organisatorisk nivå som meningsgivare i och om FöretagsNära. De inblan-
dade har olika möjligheter att påverka bilden av FöretagsNära baserat på vilken position de 
har. Påverkansmöjligheten är dock inte enbart kopplad till position. Påverkan på meningen i 
en fråga beror också på vilka strategier olika personer och grupper använder sig av för att ge 
mening. I det följande illustreras och analyseras de strategier som används närmare och i rela-
tion till tidigare forskning.  
 
Ett sätt att ge mening till andra är att utforma kravprofiler och underlag för rekrytering på ett 
sätt som stämmer överens med det egna synsättet. På så sätt kan det egna synsättet jämföras 
med potentiella medarbetares. De som så småningom rekryteras kan därigenom väljas på 
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grundval av att de redan på förhand har samsyn i frågor som anses viktiga. I FöretagsNära 
fungerar rekryteringen av näringslivsutvecklare homogeniserande för projektgruppen och för 
näringslivssidan. I rekryteringen deltar projektledaren, näringslivsdirektören och Transport-
centrums vd. Tillsammans, och i diskussionerna med dem som söker tjänsterna, kommer de 
fram till en gemensam bild av FöretagsNäras syfte. De som anställs och de som rekryterar 
har därigenom en samsyn i fråga om syftet med FöretagsNära. 
 
I meningsskapande och meningsgivande är förmedlandet av trovärdiga berättelser ett viktigt 
verktyg för att övertyga andra.  

“A good story holds disparate elements together long enough to energize and guide ac-
tion, plausibly enough to allow people to make retrospective sense of whatever happens, 
and engagingly enough that others will contribute their own inputs in the interest of sen-
semaking.” (Weick, 1995, sid. 61)  

Berättelser fungerar som referensramar till vilka enskilda händelser och handlingar kan kopp-
las för att göras meningsfulla (jfr Weick, 1995; Czarniawska, 1999). I diskussionen om identi-
tetsskapande analyserades hur näringslivsutvecklarna konstruerar berättelser för att ge me-
ning till varandra och andra i frågor de anser viktiga. Ordföranden i politiska styrgruppen 
presenterar tillväxtagendan och FöretagsNära på ett sätt som bäddar in satsningen i ett speci-
fikt sammanhang. Hans berättelse är kronologiskt ordnad. Bakgrunden till satsningen tas i en 
historisk bild av Norrköping som en industristad. Industrin fick problem och nedläggningar 
ledde till kris. Krisen medförde att Norrköping fick en högre arbetslöshet än länet och landet 
i övrigt. Motivet är således grundlagt för en kraftsamling i vilken FöretagsNära är en central 
del. Berättelsen framställer en positiv framtidsvision av situationen i Norrköping och legiti-
merar satsningen. Politiska styrgruppens ordförande ger med berättelsen mening till tillväxt-
agendan och till FöretagsNära. Berättelsen fungerar som ett meningsgivande sammanhang 
och etablerar berättelsen som den relevanta bilden av bakgrunden till satsningen på både till-
växtagendan och FöretagsNära. 
 
En strategi i meningsgivandet är framtagandet av texter som beskriver verksamheten på det sätt 
som författaren vill att FöretagsNära skall uppfattas. I den kommunala organisationen ut-
målas skrivna texter och underlag ofta som viktiga för definierandet av verksamheten. Verk-
samhetsbeskrivningar, anteckningar från möten och program som stöd för olika verksamhe-
ter fungerar som både styrmedel och som underlag för beslut och uppföljning. Författandet 
av texter kan förstås som ett sätt att försöka ta makten över definitionen av FöretagsNära. 
Genom att beskriva verksamhetens syfte och mål med projektgruppens egna ord, samtidigt 
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som FöretagsNära bäddas in i den övergripande agendan, förenas projektgruppens tolkning 
med de ansvarigas ambitioner och viljor.  
 
Projektledaren lägger mycket tid och kraft på skrivelser om FöretagsNära. I olika samman-
hang tar han hjälp av olika personer för att författa och sprida texter. Medförfattandet funge-
rar som en form av förankring av budskapet. Till verksamhetsbeskrivningen av FöretagsNä-
ra, som arbetas fram under hösten 2004, har projektledaren framförallt näringslivsdirektören 
och arbetsmarknadskontorets chef som ”bollplank”. I framtagandet av informationsstrategin, 
det så kallade ”Frågor och svar”, samt tjänsteskrivelsen ”Ett samlat grepp för Norrköpings 
utveckling” (se figur 9, sid. 130) tar projektledaren hjälp av en av näringslivsutvecklarna och 
näringslivskontorets informatör. I slutrapporten är det framförallt de tre kvarvarande när-
ingslivsutvecklarna som utgör medförfattare.  
 
Aktualiserande av vilka frågor som bör uppmärksammas av vissa personer och grupper är yt-
terligare en strategi som används i genomförandet av FöretagsNära. Dutton et al definierar 
”issue selling” som “the voluntary, discretionary behaviors organizational members use to in-
fluence the organizational agenda by getting those above them to pay attention to an issue” 
(Dutton et al., 2002, sid. 355). ”Insäljande” av frågor på den organisatoriska agendan är viktigt 
för att åstadkomma dynamik (Dutton et al., 2002). Skildringen av genomförandet av Före-
tagsNära klargör, till skillnad från tidigare forskning (jfr Dutton & Ashford, 1993), att ”insäl-
jande” av frågor inte bara äger rum i de tidiga faserna utan även kan förekomma i genomfö-
randet av pågående projekt och i situationer där beslut redan är fattade. Kommundirektören 
använder strategin för att få politikerna att satsa på FöretagsNära. Näringslivsutvecklarna 
”säljer” också in frågor men deras tillvägagångssätt skiljer sig från kommundirektörens på ett 
par sätt. I näringslivsutvecklarnas ”insäljande” av frågor är det inte bara aktualiseringen av 
frågan som är aktuellt, de vill sälja in en särskild meningsbestämning av frågan.  
 
Näringslivsutvecklarna har inte heller tillgång till arenor och forum och måste därför använda 
sig av andra som kan föra aktualiserandet och meningsbestämningen av frågan vidare till den 
relevanta målgruppen. Utnyttjandet av andra för att föra fram det egna synsättet är inte 
oproblematiskt. Kommunicerandet av ett tydligt budskap försvåras av att den som skall föra 
näringslivsutvecklarnas talan inte har direkt insyn i deras verksamhet. Medan näringslivsut-
vecklarna arbetar nära tillsammans och utvecklar en god förståelse för varandras sätt att utfö-
ra besök har projektledaren sitt kontor i Näringslivets hus och möter inte näringslivsutveck-
larna dagligen. Det fysiska avståndet gör att han inte tar del av det dagliga småpratet 
näringslivsutvecklarna emellan. Han gör heller inte företagsbesök och delar därför inte pro-
jektmedarbetarnas förståelse för den delen av verksamheten. Att använda näringslivsdirektö-
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ren som språkrör är också problematiskt då näringslivsdirektören bara ägnar en del av sin tid 
åt FöretagsNära.  
 
Det är inte alla som försöker ge sin mening. Några av de medverkande aktörerna i och kring 
FöretagsNära tycks inte se det som sin uppgift att ge mening om FöretagsNäras syfte och 
mål till andra. Arbetsförmedlingschefen ger medarbetarna sin bild av FöretagsNäras verk-
samhet när projektet inleds men i styrgrupperna är hon tillbakadragen när det gäller strategis-
ka diskussioner. Hon låter kommunens företrädare ge mening om syftet för att markera att 
det är kommunen som har finansierat FöretagsNära. Arbetsförmedlarna är aktiva i menings-
skapandeprocessen internt i FöretagsNära men är inte lika aktiva som näringslivsutvecklarna i 
att kommunicera någon särskild bild av FöretagsNära utåt. Arbetsförmedlarna medverkar vid 
presentationer och visar upp sin del av projektet men ägnar sig i övrigt huvudsakligen åt före-
tagsbesök och interna möten. Arbetsförmedlarna engagerar sig heller inte i meningsgivande 
gentemot sina kollegor på Arbetsförmedlingen utan låter dem ha sina meningar om Före-
tagsNära.   
 

ARENOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

I kommunicerandet av mening behövs olika former av arenor och kanaler. Varje strategi krä-
ver vissa förutsättningar för att kunna realiseras på ett lyckosamt sätt.  
 
För att kunna rekrytera likasinnade och påverka samsyn genom homogenisering krävs infly-
tande över rekryteringsprocessen och över formulering av kravprofil. Strategin kräver också 
att det finns personer med överensstämmande synsätt tillgängliga för rekrytering.  
 
Författandet av texter om verksamheten kräver att de vars mening i frågan skall påverkas 
också läser texten och använder den som underlag för meningsskapande. En nackdel med 
tillvägagångssättet är just ovissheten kring vilket genomslag texten kommer att få. Vissa av 
underlagen skapar ingen nämnvärd diskussion medan andra orsakar debatt.   
 
Formandet av berättelser som skall ha normerande effekt kräver tillgång till den relevanta 
målgruppen. Via särskilda mötesarenor kommunicerar kommunstyrelsens ordförande sin be-
rättelse om bakgrunden till satsningen ”2006 fler i jobb 2006”. Ett exempel är arbetslivsmi-
nisterns besök i Norrköping (se kap. 6). Möjligheten att bädda in satsningen i en övergripan-
de berättelse främjas av att kommunstyrelsens ordförande är ytterst ansvarig för satsningen 
och därmed är den som tillåts inleda presentationerna av satsningen i olika sammanhang. Ex-
ternt sprids berättelsen via lokalpressen. Kommunstyrelsens ordförande använder sig också 
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av den organisatoriska hierarkin för att föra ut sitt budskap. Politikerna sätter visionen och 
överlåter till tjänstemännen att verkställa satsningen. Kommundirektören, som är ansvarig för 
att de beslut politikerna fattat genomförs, har ett starkt inflytande över sina kontorschefer 
och träffar dem ofta i olika sammanhang. Även om han själv inte är direkt inblandad i arbetet 
med FöretagsNära, annat än som ordförande i idéutvecklingsgruppen, är det många beslut 
och frågor som går via honom. Kommundirektören använder sig av olika mötesarenor, som 
det inledande stormötet (se kap. 4) och Stavsjödagen (se kap. 5), för att kommunicera sitt 
budskap om tillväxtagendan. Näringslivsdirektören utnyttjar de forum han har tillgång till i 
rollen som näringslivsdirektör för att kommunicera sin mening i olika frågor som rör Före-
tagsNära. Inte minst utnyttjar näringslivsdirektören sin tillgång till formella möten utanför pro-
jektorganisationen, så som kommunala ledningsgrupper. Politiska styrgruppens vice ordfö-
rande använder formella forum för att få gehör för sin idé om politikers medverkan vid 
företagsbesök. Han presenterar idén för övriga i politiska styrgruppen som sedan utnyttjar 
den organisatoriska hierarkin för att påverka att handling följer i linje på önskemålet. Ar-
betsmarknadskontorets chef använder också sin tillgång till formella mötesarenor för att få 
andra att isolera frågan om att fler företagsbesök borde genomföras gemensamt i Företags-
Nära via samma arena. Hon får stöd av förtroendevalda som också utnyttjar sin ställning att 
påverka handling i frågan.  
 
Möjligheten att påverka och definiera människors föreställningar om sig själva och om sin 
omvärld är också en fråga om makt. I diskussionerna om hur FöretagsNäras syfte skall tolkas 
har aktörer med högre hierarkisk position bättre tillgång till de arenor där beslut fattas. Där-
med har de större möjlighet att påverka meningsskapandet än de som inte har tillgång till 
arenor att kommunicera sina bilder av FöretagsNäras syfte. Gemensam mening möjliggörs 
genom, och formas i, interaktion mellan individer (jfr Lant, 2002, sid. 358). Möten utgör en 
arena för att sprida den egna meningen och testa den på andra (jfr Weick, 1995, sid. 144). 
Möten fungerar som en ”infrastruktur” för meningsskapande och medför en möjlighet att 
påverka formandet av gemensam mening (jfr Huff, 1988, sid. 88). Möten är en arena där oli-
ka lösningar, problem och aktörer möts. Hos Langfield-Smith (1992) är möten (eng. ”collec-
tive encounters”11) den arena för förhandling, argumentation och interaktion som kan leda 
till kollektiv mening, koordinerade beslut och handlingar. När det organisatoriska arrange-
manget främjar möten mellan vissa personer medan andra utesluts främjas icke-samsyn mel-
lan dem som inte har möjlighet att delta i gemensamma meningsskapandeprocesser. Reso-
nemanget tydliggör en viktig förutsättning för framväxten av samsyn. Projektgruppen har 

                                              
11 Langfield-Smith (1992, sid. 360) definierar “collective encounters” som “situations where the members of a group are 
present, and where there is the opportunity to discuss issues that are of concern to the group”. 
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ingen interaktionsyta med vare sig den operativa ledningsgruppen eller den politiska styr-
gruppen. Projektledaren är FöretagsNäras representant i bägge dessa forum. I tabell 2 
(inspirerad av Schwartzman, 1993, sid. 55) visas formella arenor för interaktion och kommu-
nikation i och om FöretagsNära. 
 

Tabell 2: Formella mötesarenor för meningsutbyten i och om FöretagsNära 

 Närings-
livsutveck-
larna 

Arbets-
förmed-
larna 

Projekt-
ledaren 

Närings-
livsdirek-
tören 

Arbets-
marknads-
kontorets 
chef 

Arbets-
förmed-
lings-
chefen 

Kommun-
direktören 

Kommun-
styrelse-
ordföran-
den 

Näringslivs-
utvecklarna 

FN-möten 
med och 
utan AF 

FN-
möten, 
företags-
besök 

FN-möten FN-möten 
från hösten 
2005 

    

Arbetsför-
medlarna 

FN-
möten, fö-
retagsbe-
sök 

FN-
möten, 
möten i 
företags-
gruppen 

FN-möten FN-möten 
från hösten 
2005 

    

Projekt-
ledaren 

FN-möten  FN-
möten 

 OLGA, 
politisk 
styrgrupp, 
idéutveck-
lingsgrupp 

OLGA, 
politisk 
styrgrupp, 
idéutveck-
lingsgrupp 

OLGA, 
idéut-
veck-
lings-
grupp 

Idéutveck-
lingsgrupp 

Politisk 
styrgrupp 

Näringslivs-
direktören 

FN-möten 
från hösten 
2005 

FN-
möten 
från hös-
ten 2005 

OLGA, 
politisk 
styrgrupp, 
idéutveck-
lingsgrupp 

 OLGA, 
politisk 
styrgrupp, 
idéutveck-
lingsgrupp 

OLGA, 
idéut-
veck-
lings-
grupp 

Idéutveck-
lingsgrupp  

Politisk 
styrgrupp 

Arbets-
marknads-
kontorets 
chef 

  OLGA, 
politisk 
styrgrupp, 
idéutveck-
lingsgrupp 

OLGA, 
politisk 
styrgrupp, 
idéutveck-
lingsgrupp 

 OLGA, 
idéut-
veck-
lings-
grupp 

Idéutveck-
lingsgrupp 

Politisk 
styrgrupp 

Arbetsför-
medlings-
chefen 

  OLGA, 
idéutveck-
lingsgrupp 

OLGA, 
idéutveck-
lingsgrupp 

OLGA, 
idéutveck-
lingsgrupp 

   

Kommundi-
rektören 

  Idéutveck-
lingsgrupp 

Idéutveck-
lingsgrupp 

Idéutveck-
lingsgrupp 

   

Kommun-
styrelseord-
föranden 

  Politisk 
styrgrupp 

Politisk 
styrgrupp 

Politisk 
styrgrupp 

   

 
I tabell 2 markerar ljusare text situationer där medlemmarna i gruppen näringslivsutvecklare 
respektive arbetsförmedlare träffas sinsemellan på interna möten. Illustrationen visar hur li-
ten interaktionsyta näringslivsutvecklarna och arbetsförmedlarna har med beslutsfattarna i 
organisationen kring FöretagsNära. I tabellen markeras gränsen mellan de kontakter som 
projektgruppen har tillgång till med ett tredubbelt streck. Kontakter utanför den markerade 
sfären är möjliga enbart i undantagsfall eller med projektledaren som mellanhand. Projekt-
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gruppen har visserligen tillgång till projektledaren vid sina egna möten men denne är separe-
rad från gruppens företagsbesökande aktiviteter och dagliga interaktion då projektgruppen 
inte delar kontorslokaler med projektledaren. Den skiljelinjen markeras med dubbla linjer i 
tabell 2. 
 
Separationen av grupper innebär att olika frågor diskuteras vid olika möten. Att aktualisera 
och påverka meningen i en fråga i samtliga grupper kräver därför tillgång till flera olika are-
nor. Det är svårt för dem som ej har tillgång till ”rätt” arenor att påverka isoleringen av och 
meningsbestämningen i frågor de anser viktiga. Jämfört med meningsgivande uppifrån-ner 
har inte meningsgivarna som agerar nerifrån-upp samma möjlighet att genom direkt kommu-
nikation ge mening om sin bild av FöretagsNära. Näringslivsutvecklarna har inte möjlighet 
att delta vid andra gruppers möten på samma sätt som cheferna har. Till FöretagsNäras mö-
ten kommer flera ansvariga chefer på besök vid olika tillfällen i syfte att informera och kom-
municera. De som har formell makt och position har tillträde till de arenor de önskar medan 
de som saknar formell makt är hänvisade till de arenor de själva kontrollerar. Projektledaren 
har möjlighet att interagera med samtliga inom projektorganisationen då han har tillgång till 
alla mötesarenor i tabell 2. Projektledaren har dock inte samma legitimitet som kommunens 
kontorschefer och han behöver därför också använda sig av andra med starkare legitimitet. 
Näringslivsdirektören är den som projektledaren och näringslivsutvecklarna vänder sig till för 
att få hjälp att kommunicera viktiga budskap uppåt i organisationen och till andra kommuna-
la chefer. På projektgruppens och projektledarens anmodan deltar näringslivsdirektören efter 
hand också allt mer vid FöretagsNäras möten, vilket markeras med kursiv stil i tabell 2. När-
ingslivsdirektören har ett nära samarbete med kommundirektören och träffar denne frekvent. 
I egenskap av företrädare för näringslivsfrågorna inom ramen för tillväxtagendan är han dess-
utom med vid bägge styrgruppers möten, det vill säga politiska styrgruppen och OLGA, samt 
vid möten i idéutvecklingsgruppen och i den ”interna tankesmedjan”. Näringslivsdirektören 
har också tillgång till andra kommunala chefer via möten i olika ledningsgrupper (se bilaga 
C). Dessa arenor är indirekt viktiga för FöretagsNära då det är där kommunens strategiska 
frågor avhandlas. I näringslivsdirektören får utförargruppen en allierad som via tillgängliga 
arenor kommunicerar deras budskap vidare till relevanta målgrupper. 
 
I FöretagsNära har näringslivsutvecklarna ingen stark maktposition i formell bemärkelse. De 
söker trots det påverka processen och definierandet av syftet med FöretagsNära. Närings-
livsutvecklarnas meningsgivande inleds när de upplever mångtydigheter i olika budskap om 
FöretagsNäras syfte. Näringslivsutvecklarna engagerar sig i meningsgivande då de uppfattar 
brister i organiseringen, styrningen och ledarskapet. Deras synsätt kontrasterar tydligt mot 
synsätt som de upplever att de möter i kommunen och näringslivsutvecklarna ser ett behov 
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av att kommunicera och sprida sina synsätt för att på så sätt förändra och förbättra kommu-
nens organisation och synsätt. Näringslivsutvecklarnas meningsgivande frammanas på ett sätt 
som stämmer överens med resultat i tidigare forskning om meningsgivande (jfr Maitlis & 
Lawrence, 2007). De ser behov av att själva ta ansvar i frågor de anser viktiga och där ingen 
annan tycks göra det. Effekterna av näringslivsutvecklarnas meningsgivande är tudelade. Å 
ena sidan förankras bilden av FöretagsNära som ett näringslivsprojekt i vidare sammanhang. 
Näringslivsutvecklarna kan tack vare sin expertis på företagsområdet framföra trovärdiga ar-
gument om företagens behov och FöretagsNära etableras efter projektet som ett arbetssätt i 
kommunen. Å andra sidan skapar budskapet konflikter och ”rör upp damm” i kommunens 
organisation. 
 
Näringslivsutvecklarnas strävan efter att ge mening har tidigare tolkats i termer av att försöka 
”sälja in” frågor på den organisatoriska agendan. Genom sitt engagemang i FöretagsNära sö-
ker näringslivsutvecklarna förändra den kommunala organisationen i riktning att bli mer före-
tagsvänlig. Målstyrning, processorientering, kundrelationer och andra argument bäddas in i 
det budskap som näringslivsutvecklarna sänder in i kommunen och som de legitimerar ge-
nom sina kontakter med företagen. Näringslivsutvecklarna utmanar genom sina argument 
den kommunala ”ordningen” när de försöker föra in ideal som främst förknippas med före-
tag och företagande snarare än med kommunens arbetssätt. Näringslivsutvecklarnas budskap 
är inte unikt. Snarare är den kritik som de framför i linje med omfattande kritik mot sätten att 
organisera offentliga organisationer, vilket är en del av en diskurs som vuxit sig allt starkare 
under senare tid. Näringslivsutvecklarnas budskap kan relateras till New Public Management 
(NPM) som managementtrend, en trend som innehåller tydliga kopplingar till företaget som 
ideal form för organisering (e.g. Forssell & Jansson, 2000; Christensen & Laegreid, 2001a; 
Sundin, 2006). Inbäddningen i den övergripande NPM-diskursen både legitimerar och hind-
rar näringslivsutvecklarnas förändringsförslag. Det senare genom att den kritiken inte är nå-
got nytt för kommunens företrädare som redan hunnit utveckla motargument och försvar. 
Förändringsinitiativ baserade på liknande argument pågår i Norrköpings kommun ungefär 
samtidigt som FöretagsNära och näringslivsutvecklarnas förslag till förändringar länkas sam-
man med andra förändringsprocesser och bidrar till att förstärka legitimiteten i dessa. 
 
I analysen av olika personers och gruppers strategier för meningsgivande har deras respektive 
möjligheter att påverka andras mening tydliggjorts. Möjligheten att påverka konstrueras i mö-
tet människor emellan och makt kan vara både öppen och dold. Vissa frågor uppmärksam-
mas och diskuteras medan andra frågor hindras från att nå agendan (jfr Bachrach & Baratz, 
1962). Som en effekt av separationen av diskussionerna om FöretagsNära till olika mötesare-
nor blir samsyn svårare att åstadkomma. Enbart fler möten är ingen garanti för samsyn men 
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att mötas, interagera och samtala är viktiga delar i formandet av gemensam mening (jfr Lang-
field-Smith, 1992). Gemensamma arenor och frekvent interaktion kan möjliggöra utveckling 
av förståelse för andras synsätt men det är inte säkert att det leder till framväxten av samsyn.  
 

RIKTNING 

Tidigare studier av meningsgivande och meningsskapande vid strategisk förändring har be-
skrivit processen som iterativ, indelad i faser och initierad uppifrån och riktad nedåt i organi-
sationen (jfr Gioia & Chittipeddi, 1991). Ledningen har ett övertag i meningsskapandet efter-
som de kontrollerar möjliga visioner för en bättre situation (jfr Gioia & Chittipeddi, 1991). 
Meningsgivandet i FöretagsNära är inte entydigt uppdelat i faser och roller utan präglas sna-
rare av ett parallellt meningsgivande av olika budskap uppifrån-ner och nerifrån-upp. 
 
Genomgången av tidigare forskning om meningsgivande (se kap. 2) visade att det finns ett 
kunskapsgap kring medarbetares meningsgivande. Endast ett fåtal studier har fokuserat på 
hur meningsgivande går till nerifrån-upp.  
 
Projektledaren och näringslivsdirektören är båda mellanchefer i tillväxtagendans organisation. 
Mellanchefer har ägnats litet utrymme i forskningen om meningsgivande men några undantag 
finns. Balogun (2003) visar med sin studie av mellanchefer hur dessa fyller en komplex roll 
med sin position som intermediär i implementering av strategisk förändring. Både projektle-
daren och näringslivsdirektören agerar intermediärer i genomförandet av FöretagsNära då de 
utgör länkar mellan olika grupper och arenor. Bägge kommunicerar FöretagsNäras syfte upp-
åt, nedåt och utåt i organisationen. Projektledarens engagemang i meningsgivandet kan spåras 
både till projektledarrollen och till hans strävan efter samsyn. Som projektledare är det hans 
uppgift att skapa legitimitet för verksamheten så att rätt förutsättningar skapas i form av re-
surser och stöd. Projektledaren ser det som sin uppgift att skapa samsyn om FöretagsNära. 
Näringslivsdirektörens engagemang i meningsgivande om FöretagsNära kommer sig både av 
rollen som näringslivsdirektör, vilket gör honom till ansvarig för näringslivsfrågorna i tillväxt-
agendan, och av påstötningar från projektledaren och näringslivsutvecklarna.  
 
Genomgången av strategier som används för att ge mening om FöretagsNära visade att stra-
tegier för meningsgivande uppifrån-ner till viss del skiljer sig från strategier som används ner-
ifrån-upp. Uppifrån-ner ges mening via rekrytering av likasinnade samt via formella kanaler 
och berättelser som bäddar in och legitimerar det egna synsättet. Kommunikation via formel-
la kanaler används också för att kommunicera ett budskap inifrån-ut. För att ge mening ner-
ifrån-upp är kommunikation via formella kanaler inte tillräckligt när de relevanta arenorna 
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inte är tillgängliga. Istället utgör ”insäljande” av frågor en viktig strategi för meningsgivande 
nerifrån-upp, en strategi som innebär att andra med tillgång till rätt arenor används för att 
föra fram det egna budskapet till den avsedda målgruppen. Studien av FöretagsNära visar hur 
medarbetare fungerar som ”insäljare” av frågor till ledningen. Det är tillgången till relevanta 
kontakter och arenor som avgör om ”insäljandet” av frågor är framgångsrikt. Normering ge-
nom texter är annan strategi som används för att ge mening nerifrån-upp.  
 

SAMSYN, ICKE-SAMSYN OCH EN KAMP OM MENINGEN 
Sammanfattningsvis visar diskussionen att meningsgivande kan påverka meningsskapande-
processer genom att göra andra uppmärksamma på frågor som annars kanske inte skulle 
uppmärksammas. Meningsgivande bidrar till att underlätta för mottagaren att isolera frågan 
men är ingen garanti för samsyn eftersom framväxten av samsyn också beror på huruvida 
uppsättningen referensramar är homogen eller heterogen. Meningsgivande bidrar till att sam-
syn växer fram i alla frågor utom den om FöretagsNäras syfte. Snarare förstärks bilden av 
icke-samsyn av meningsgivandet från olika personer och grupper. Meningsgivandet påverkar 
framväxten av samsyn indirekt som en form av handling mot vilken gemensam mening kan 
skapas (jfr Gioia & Chittipeddi, 1991, som analytiskt betraktar meningsskapande som kogni-
tion och meningsgivande som handling). Budskap som meningsgivare sänder överförs inte 
oförvanskat. När en idé överförs sker ett aktivt mottagande (jfr Corvellec & Risberg, 2007, 
sid. 321) i form av meningsskapande. I strävan efter samsyn om FöretagsNäras syfte är det 
aktiva mottagandet av mening en viktig förklaring till varför kampen om meningen uppstår. 
Kopplingen mellan gemensam mening och koordinerad handling utreds i kapitel 11. 
 
Meningsskapande frammanas i situationer som uppfattas som mångtydiga. En viktig aspekt 
att beakta i fråga om framväxten av samsyn och icke-samsyn är därför hur olika individer 
medskapar en situation som mer eller mindre mångtydig. I FöretagsNära skiljer sig upplevel-
sen av mångtydighet åt mellan de inblandade. Ett exempel är frågan om målen med verk-
samheten, en fråga som delar projektgruppen i två meningsfraktioner. Medan näringslivsut-
vecklarna ser målen som allt för otydliga och diffusa beskriver arbetsförmedlarna det mer 
som en situation av handlingsfrihet inom vissa ramar. Upplevelsen av mångtydighet i situa-
tionen utgör en skillnad i framväxten av samsyn respektive icke-samsyn. När situationen 
medskapas som mångtydig ökar behovet av meningsskapande och frågor isoleras och kan 
tilldelas mening med hjälp av tillgängliga referensramar, varigenom upplevelsen av mångty-
dighet kan minskas.  
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Framväxten av samsyn kräver att den uppsättning referensramar som används för att skapa 
mening i en fråga är homogen eller med tiden homogeniseras. Handling spelar en viktig roll i 
att överbrygga en heterogen uppsättning referensramar då koordinerad handling fungerar 
som en ny, gemensam, referensram gentemot vilken mening kan formas. I föreliggande kapi-
tel har meningsgivande diskuterats som en form av samhandling som kan bidra till framväx-
ten av samsyn. Möten är en viktig arena för att samla de personer som förväntas ha eller ut-
veckla samsyn i en viss fråga. Analysen visar hur framväxten av samsyn motverkas när de 
som skapar mening i en viss fråga inte möts. När interaktion inte är möjligt blir meningsska-
pandet parallellt istället för gemensamt. Framväxt av icke-samsyn kan också bero på att en 
fråga inte isoleras av en tillräckligt stor grupp personer och att de som isolerar frågan använ-
der en heterogen uppsättning referensramar för att tilldela frågan mening. I FöretagsNära ut-
vecklas först icke-samsyn i flera frågor där personer med olika referensramar är engagerade 
men i alla frågor utom en växer efter hand samsyn fram. Den avvikande frågan gäller syftet, 
en fråga där det istället uppstår en kamp om meningen.  
 
Kampen om meningen är en process där icke-samsyn uppmärksammas och utmanas genom 
meningsgivande från olika personer och grupper och där en ovilja att ändra synsätt kan skön-
jas. Relationen mellan de tre centrala aspekterna, se figur 12, spelar en viktig roll i att en 
kamp om meningen med FöretagsNäras syfte uppstår.  
 

Meningsskapande Meningsgivande 

Kamp  

Identitetskonstruktion

 
Figur 12: Centrala aspekter i kampen om meningen 

 
Frågan om FöretagsNäras syfte ger upphov till meningsskapande, identitetsskapande och 
meningsgivande när kontrasterande eller ”felaktiga” bilder av verksamheten målas upp. Syftet 
med FöretagsNära är kopplat till identitets(re)konstruktion som förstärker behovet av me-
ningsgivande. Meningsgivande blir både ett sätt att försöka återetablera den egna självbilden 
och att skapa samsyn och är en viktig del i framväxten av en kamp om meningen. Utan me-
ningsgivande blir det ingen kamp utan bara icke-samsyn. Kampen är ett uttryck för att frågan 
är viktig för fler än en avgränsad grupp där samsyn råder. Genom kampen klargörs alternati-
va synsätt och handlingsalternativ. Syftet med verksamheten är en fråga som olika personer 
och grupper tilldelar mening mot bakgrund av skilda referensramar.  
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Analysen pekar på ett antal faktorer som främjar framväxten av samsyn. Studien har belyst si-
tuationsrelaterade aspekter som tillgången till interaktion mellan dem som anses behöva ha 
samsyn, det vill säga mötesarenor, och behovet av en homogen uppsättning referensramar 
som används för att isolera och ge mening i en fråga. Framgångsrikt meningsgivande bistår 
med nya referensramar som kan leda till samsyn. Analysen har också visat hur frågans karak-
tär spelar en roll för framväxten av samsyn. En fråga som är mindre viktig för de inblandade 
är lättare att få samsyn att växa fram kring. 
 
Ett antal faktorer har visat sig hindra framväxten av samsyn. En fråga som anses viktig för de 
inblandade, genom att exempelvis vara kopplad till identitet och legitimitet, försvårar fram-
växten av samsyn och bidrar till att en kamp uppstår. När personer som engagerar sig i me-
ningsgivande sänder olika budskap uppifrån-ner och nerifrån-upp undermineras samsyn. När 
en situation präglas av svårhanterlig mångtydighet i en fråga frammanas mycket meningsska-
pande. Om en heterogen uppsättning referensramar används för att tilldela frågan mening 
främjas icke-samsyn snarare än samsyn. Om de inblandade i meningsskapandeprocessen inte 
möts och kan samtala är det svårare att nå samsyn i frågan. Frågans karaktär har också visats 
ha betydelse för att motverka framväxten av samsyn.  
 
Ytterligare en utvecklingsinriktning har diskuterats i kapitlet. Framväxten av en kamp om 
meningen skiljer sig från framväxten av icke-samsyn på så sätt att om de inblandade har en 
ovilja att ändra uppfattning i frågan och dessutom aktivt söker ge mening till andra i frågan 
uppstår en kamp. Icke-samsyn kan således leda till en kamp beroende på om de inblandade 
strävar efter att göra sin mening etablerad i en större grupp. 
 
 

 197  



 

 198  



 

KAPITEL 11: KRÄVS SAMSYN FÖR SAMHANDLING? 
 
 
I föreliggande kapitel diskuteras avhandlingens tredje delfråga, huruvida samsyn krävs för 
samhandling. Diskussionen bygger på hur samsyn och samhandling relaterar till varandra i 
genomförandet av FöretagsNära men flyttar fokus till mer generella processer om gemensam 
mening och koordinerad handling. 
 
Litteraturgenomgången i kapitel 2 klargjorde att inriktningar inom forskningen om menings-
skapande speglar olika synsätt på hur gemensam mening och koordinerad handling är relate-
rade till varandra. Å ena sidan har vi synsättet att gemensam mening är en förutsättning för 
koordinerad handling (e.g. Smircich, 1983) och å andra sidan synsättet att handling är grun-
den för eventuellt formande av gemensam mening (e.g. Weick, 1979; Czarniawska-Joerges, 
1992). Smircich (1983) betraktar organisationer som system av gemensam mening och ser 
meningsöverensstämmelse som nödvändig för koordinerad handling, det vill säga att det för 
givet tagna gör att interaktion kan fortsätta äga rum utan att meningen med den ständigt be-
höver tolkas och omtolkas. Weick (1979), liksom Czarniawska-Joerges (1992), tonar ner be-
tydelsen av gemensam mening till förmån för koordinerade handlingar. Det är erfarenheten 
av det koordinerade handlandet som är gemensam, inte nödvändigtvis den mening som de 
inblandade på förhand tillskriver handlingen. Gemensam mening i en fråga kan formas efter 
det att koordinerad handling ägt rum men så behöver inte bli fallet. Mellan dessa två positio-
ner finns det forskare som argumenterar för att gemensam mening konstrueras och dekon-
strueras i en iterativ process (Gray et al., 1985). Organisationer förstås enligt denna mellan-
position som dynamiska processer där koordinerad handling kan vara förknippad med 
gemensam mening men behöver inte vara det. Vid en given tidpunkt kan de meningar som 
organisationsmedlemmarna har i en fråga ordnas enligt ett kontinuum från icke överens-
stämmande till fullt gemensamma.  
 

SAMSYN OCH SAMHANDLING – OLIKA PROCESSTYPER 
Utifrån analysen av genomförandet av FöretagsNära och de teoretiska positionerna beskrivna 
ovan kan vi tänka oss framväxten av samsyn respektive samhandling i olika typer av proces-
ser. En med stöd i synsättet att samsyn växer fram mot bakgrund av homogena uppsättning-
ar referensramar vilka fungerar som stöd för samhandling, en samsynsdriven process. En typ av 
process som utgår ifrån synsättet att samhandling föregår framväxten av samsyn benämns 
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samhandlingsdriven process. Ytterligare en processtyp är tänkbar, en process där samsyn aldrig 
nås på grund av att divergerande meningar utmanar varandra om att vara det rätta synsättet. 
Denna benämns kampdriven process. 
 

SAMSYNSDRIVEN 

Den samsynsdrivna processen karaktäriseras av att formandet av gemensam mening går smi-
digt tack vare en homogen uppsättning referensramar som vägleder handling.  
 
Frågan om målen med verksamheten i FöretagsNära visar hur en samsynsdriven process ut-
vecklas. I frågan utlöses medvetet meningsskapande av mångtydighet i frågan om syftet med 
FöretagsNära och samsyn växer fram i projektgruppen kring vikten av att ge mening om nå-
bara mål. Samsynen ligger till grund för samhandling i form av framtagande och förankring 
av mål i linje med projektgruppens bild av syftet med FöretagsNära. Exemplet stödjer Smir-
cichs (1983) synsätt på gemensam mening som en viktig grund för kollektiv handling. Figur 
13 illustrerar en process där gemensam mening underlättar koordinerad handling. 
 

Koordinerad 
handling 

Menings- Gemensam 
mening skapande 

 
Figur 13: Processtyp 1 – Samsynsdriven samhandling 

 
I praktiken är processen mer komplex än den abstraherade och förenklade illustrationen i fi-
gur 13. Näringslivsutvecklarnas meningsskapande i frågan om målen utlöses av mångtydighet 
kring syftet. Genom meningsskapande baserat på en homogen uppsättning referensramar 
växer samsyn fram bland näringslivsutvecklarna, en meningsfraktion, vilket underlättar sam-
handling i framtagandet och förankringen av mål för verksamheten. Målen kommuniceras, 
det vill säga mening ges, till ledningen via projektledaren. Meningen i frågan om målen har 
därmed möjlighet att spridas till en utvidgad grupp.  
 
En liknande process utvecklas i frågan om framtiden för det FöretagsNära arbetssättet. Sam-
syn växer fram internt i gruppen näringslivsutvecklare och i relation till projektledaren, som 
tillsammans bildar en meningsfraktion. De engagerar sig i samhandling och meningsgivande i 
linje med den samsyn som utvecklats. Parallellt klargörs dock icke-samsyn i relation till när-
ingslivskontorets medarbetare. När de bägge grupperna interagerar, främst genom att några 
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av näringslivskontorets medarbetare deltar i gemensamma meningsskapandeprocesser med 
FöretagsNäras medarbetare, kan uppsättningarna referensramar homogeniseras och samsyn 
växa fram i en vidare grupp om att och hur det FöretagsNära arbetssättet bör infogas i när-
ingslivskontorets verksamhet. 
 

SAMHANDLINGSDRIVEN 

I en samhandlingsdriven process föregår koordinerad handling formandet av gemensam me-
ning. Här bidrar koordinerad handling till gemensam mening genom att bistå gruppen med 
en gemensam erfarenhet, vilket i sin tur underlättar formandet av gemensam mening (jfr 
Langfield-Smith, 1992). 
 
Ur FöretagsNära kan två exempel användas för att belysa samhandlingsdrivna processer och 
för att visa olika funktioner som meningsgivande kan ha. Utvecklingen av meningsskapandet 
i frågan om gemensamma företagsbesök stödjer Weicks (1979) teori om att koordinerad 
handling inte kräver att gemensam mening föreligger. Mot bakgrund av projektgruppens 
handlande isolerar arbetsmarknadskontorets chef frågan om varför inte fler besök görs 
gemensamt och icke-samsyn mellan henne och projektgruppen klargörs. Konsekvensen blir, 
genom tvång, ökad samhandling i företagsbesöken. Baserat på de gemensamma företagsbe-
söken växer så småningom samsyn fram om att gemensamma besök var värdefullt för pro-
jektet genom att det möjliggjorde kunskapsöverföring och förståelse för varandras verksam-
heter och förutsättningar.  
 

Koordinerad 
handling 

 
Figur 14: Processtyp 2 – Samhandlingsdriven samsyn 

 
Equifinala meningar (eng. equifinal meanings, jfr Donnellon et al., 1986) är ett begrepp som 
klargör förloppet. Det används för koordinerat handlande som grundas på en gemensam fö-
reställning om vilket sätt som är mest lämpligt att handla i en given situation utan de som 
handlar är eniga om vilka mål som skall uppnås. Equifinala meaningar bygger på idén om att 
kommunikation fungerar som en länk mellan mening och handling. Koordinerad handling 
åstadkoms genom att medlemmarna i en grupp har en gemensam uppsättning kommunika-
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tionsmekanismer som de kan använda sig av för att kommunicera sig fram till ett handlings-
alternativ som alla stödjer. Genom att skilja på mål och medel möjliggör Donnellon et al för-
ståelse för koordinerad handling som primärt relaterat till medel snarare än till mål. I Före-
tagsNära är företagsbesöken som medel givna. Arbetsmetoden är grunden i samarbetet. En 
återkommande fråga rör dock huruvida besöken skall genomföras gemensamt eller ej. För 
projektgruppen är gemensamma besök ett sätt att demonstrera samverkan mellan kommun 
och arbetsförmedling men eftersom de ser gemensamma besök som ett medel och inte som 
ett mål i sig är det för dem inte alltid nödvändigt att göra besöken gemensamt. Från arbets-
marknadskontorets chef riktas dock direkta krav på gemensamma besök, som en del av målet 
med satsningen. Inom projektgruppen växer samsyn fram kring övergripande syften och sätt 
att arbeta samtidigt som behov av olika arbetssätt identifieras. Behov av samhandling i den 
utsträckning som arbetsmarknadskontorets chef anser föreligger inte enligt projektgruppen. 
Resultatet är intressant sett till samverkan som en allt mer populär form av organisering, så 
till vida att det är genom att samverka som det blir möjligt att komma fram till om det före-
ligger ett värde i att samverka eller inte. 
 
Ett annat exempel på samhandlingsdriven samsyn är frågan om politikermedverkan vid före-
tagsbesök. Förslaget om politikers medverkan vid företagsbesök innebär att samsyn kan 
främjas genom samhandling mellan parter som annars står långt ifrån varandra. Politikernas 
medverkan vid besök möjliggör samsyn genom att besöken, samhandling, gör att de medver-
kande får en gemensam erfarenhet som de sedan kan skapa mening kring. Den gemensamma 
erfarenheten ökar möjligheten att nå en samsyn kring besökens implikationer och eventuellt 
också syfte och mål. Resonemanget utgår ifrån, och stödjer, Langfield-Smiths (1992) forsk-
ning, som visar hur gemensamma erfarenheter spelar en viktig roll i formandet av gemensam 
mening. 
  

KAMPDRIVEN 

I en kampdriven process leder meningsskapande till divergerande mening och följs av me-
ningsgivande från flera håll. Här formas ingen gemensam mening. Processen karaktäriseras 
av strävan efter en konsekvent identitet och av att flera olika viljor, via meningsgivande, för-
söker etablera den egna meningen som den gemensamma i gruppen men det leder inte till att 
en gemensam mening formas. Ingen vill ändra uppfattning i frågan. 
 
Analysen av hur icke-samsyn växer fram i frågan om syftet med FöretagsNära visar hur pro-
cessen drivs av en kamp om meningen. Frågan om syftet med FöretagsNära är kopplad till 
samhandling på komplexa sätt. Meningsskapande i frågan utlöses främst av divergerande bil-
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der av FöretagsNära. Slogan ”2006 fler i jobb 2006” utgör en tolkning mot vilken mening 
kan skapas. Några av de inblandade anammar visionen medan andra tar strid för att klargöra 
att det inte är detsamma som FöretagsNäras mål och att FöretagsNära på egen hand omöjli-
gen kan nå ”2006 fler i jobb 2006”. Samhandling i relation till frågan om syftet utgörs primärt 
av koordinerade aktiviteter för meningsgivande, så som när näringslivsutvecklarna via pro-
jektledaren tar hjälp av näringslivsdirektören att ”sälja in” frågor till andra i en strävan att på-
verka andras meningsbestämning av syftet med FöretagsNära. 
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Figur 15: Processtyp 3 – Kampdriven process utan samsyn 

 
Meningsgivande betraktas i den kampdrivna processen som något som både utlöser me-
ningsskapande och som utlöses av en uppfattning om att disparat mening råder i en viss, vik-
tig, fråga. Meningsgivande utlöses av situationer där det finns ett upplevt gap i meningsska-
pandet i organisationen (jfr Maitlis & Lawrence, 2007). Meningsgivande är en form av 
handling på så sätt att det innebär en aktivitet för att påverka andras mening i en fråga. Me-
ningsgivandeaktiviteten formar i sin tur en tolkningsram gentemot vilken mening kan skapas. 
Som framgår av analysen i kapitel 9 är enklavmening och disparat mening (jfr Ericson, 1998) 
samt kollektiv mening i avgränsade meningsfraktioner vanliga utgångspunkter för aktiviteter 
som syftar till meningsgivande. 
 

SAMHANDLING BÄDDAR FÖR SAMSYN – OCH VICE VERSA 
Sammantaget visar studien av FöretagsNära hur både samsyn och icke-samsyn konstrueras 
genom samhandling och kommunikation. Samhandling är möjlig utan att gruppen är ense om 
vad handlingen i förlängningen skall leda till. Frånvaro av samsyn frammanar samhandling i 
form av samordnade aktiviteter för meningsgivande genom att de inblandade ser ett behov 
av att agera för att påverka andras mening. Samhandlandet i form av meningsgivande innebär 
dock att processen blir mer utdragen och att mer tid ägnas åt kommunikation. Samhandlan-
det i form av aktiviteter för meningsgivande innebär också ytterligare gemensamma erfaren-
heter vilket möjliggör en utveckling av förståelse för varandras synsätt och verksamheter. Ar-
gumentet bygger på att möten och interaktion av olika slag formar gemensamma erfarenheter 
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som kan bidra till att utveckla förståelsen för andras synsätt, arbetssätt, metoder och arbets-
uppgifter (jfr Langfield-Smith, 1992). 
 
De fem frågor med vilkas hjälp framväxten av samsyn och samhandling i FöretagsNära be-
lysts visar att gemensam mening inte är nödvändig för koordinerad handling samtidigt som vi 
med FöretagsNäras hjälp har kunnat illustrera hur gemensam mening underlättar koordine-
rad handling. Gemensam mening möjliggör handlingskraft i meningsgivande gentemot aktö-
rer utanför den krets där gemensam mening råder genom att det skapar en trygghet i me-
ningsfraktionen om att budskapet är gemensamt. Gemensam mening bygger på en homogen 
uppsättning referensramar och främjas av gemensamma erfarenheter som kan bestå av hand-
lingar eller visioner som är tillgängliga för meningstilldelning. Det finns således viktiga po-
änger att hämta i samtliga tre synsätt på relationen mellan gemensam mening och koordine-
rad handling som klargjordes i litteraturgenomgången. Studien visar sammantaget att samtliga 
tre processtyper illustrerade i föreliggande kapitel är relevanta för att förstå hur gemensam 
mening formas och hur koordinerad handling uppstår i sammanhang präglade av heterogeni-
tet och mångtydighet. Sambandet är därmed i praktiken mer komplext än tidigare forskning 
föreslår. 
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KAPITEL 12: SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 

FORSKNING  
 
 
Syftet med föreliggande avhandling är att utveckla förståelsen för hur gemensam mening 
formas och hur koordinerad handling uppstår i situationer präglade av heterogenitet och 
mångtydighet. Empiriskt har det inneburit att initierandet och genomförandet av Företags-
Näras beskrivits och analyserats med utgångspunkt i tre delfrågor; (1) vad samsyn respektive 
icke-samsyn växer fram kring, (2) hur framväxten av samsyn skiljer sig från framväxten av 
icke-samsyn, samt (3) om samsyn krävs för samhandling. I föreliggande kapitel återknyter jag 
till studiens övergripande ambition genom att klargöra studiens resultat och bidrag samt ge 
förslag till vidare forskning. 
 

GEMENSAM MENING OCH KOORDINERAD HANDLING I ETT 

KOMPLEXT SAMSPEL 
Forskning om meningsskapande har hittills byggt på en blygsam mängd empiriska studier (jfr 
Weick et al., 2005, sid. 417). Föreliggande studie bidrar till att öka det empiriska underlaget 
kring meningsskapande. Studien visar hur gemensamt meningsskapande över tid och i olika 
frågor uppvisar olika former. Studiens longitudinella inriktning gör det möjligt att se fram-
växten av, och komplexiteten i, formandet av gemensam respektive divergerande mening 
samt vad det innebär för koordinerat handlande. Gemensam mening och koordinerad hand-
ling relaterar i praktiken till varandra på mer komplexa sätt än tidigare forskning föreslår. 
Forskning om meningsskapande har ofta hävdat antingen att gemensam mening är grunden 
för koordinering av handling (e.g. Smircich, 1983) eller att det snarare är handling som före-
går mening (e.g. Weick, 1979; Czarniawska-Joerges, 1992). Baserat på studien om Företags-
Nära visar föreliggande avhandling att vi behöver se meningsskapande både som något som 
främjar koordinerat handlande och som något som utlöses av koordinerat handlande.  
 
Identitetsskapande och meningsgivande är centrala processer i meningsskapande i verksam-
het präglad av mångtydighet. När dessa processer belyses framstår meningsskapande som en 
komplex och dynamisk process där många aktörer medverkar och där frågor och meningar 
löpande sammanlänkas och lösgörs från varandra. Studiens resultat stödjer Gray et als (1985) 
synsätt på organisationer som ständiga konstruktioner och rekonstruktioner av mening och 
kompletterar deras bidrag med en analys grundad på en empirisk longitudinell skildring av ett 
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mångtydigt sammanhang. Avhandlingen visar att gemensam mening inte är nödvändig för att 
åstadkomma koordinerad handling men att gemensam mening främjar koordinerad handling. 
I frågor präglade av olika synsätt och identitetskonstruktioner är gemensam mening svårare 
att åstadkomma än i andra frågor.  
 
Koordinerat handlande möjliggör framväxten av gemensam mening genom att handlandet 
utgör en ny gemensam erfarenhet. Den nya gemensamma referensramen kan i sin tur bistå, 
men är inte en garanti för, framväxten av gemensam mening. Gemensam mening främjas av 
möten mellan människor då möten utgör viktiga arenor för att kommunicera och möjliggöra 
förståelse för andra synsätt. Grupperingar vars mötesarenor hålls separata utvecklar åtskilda 
meningsskapandeprocesser och begränsar interaktion till olika arenor. Bristen på gemen-
samma mötesarenor hindrar gemensamt meningsskapande och förståelse för andras mening i 
en fråga. I grupperingar där möten äger rum kan disparat mening klargöras och meningstill-
delningen diskuteras. Resultatet av studien stödjer Weick (1979) i att gemensam mening inte 
är ett måste för koordinerad handling utan att personer kan handla gemensamt utan att vara 
ense om syfte och mål. Föreställningen om att det i första hand är erfarenheter som är ge-
mensamma, inte tolkningarna av dem (Czarniawska-Joerges, 1992), är relevant för att förstå 
det som händer i FöretagsNära. 
 
Strävan efter att åstadkomma samsyn i frågan om syftet med FöretagsNäras blir till en kamp 
om meningen, där heterogena uppsättningar referensramar, så som olika identitetsuppfatt-
ningar, både utlöser medvetet meningsskapande och skapar hinder för samsyn. Meningsska-
pande framställs ofta som en smidig och konfliktfri process genom att maktaspekter neglige-
ras i analysen (jfr Mills, 2003; Weick et al., 2005). Föreliggande studie visar hur processen 
även kan präglas av oenighet, kamp och divergens. Studien stödjer därmed det påtalade be-
hovet av att ta hänsyn till makt i meningsskapandeperspektiv (jfr Mills, 2003). Kampen om 
meningen om syftet med FöretagsNära förstärks genom identitetsrekonstruktionsprocesser 
som bistår de inblandade med än tydligare självbilder i förhållande till FöretagsNära, både 
gruppvisa och spridda till ett större kollektiv. Kontrasteringen mot kommunens verksamhet 
får näringslivsutvecklarna att framhålla sin företagsbakgrund istället för att börja se sig som 
kommuntjänstemän. Näringslivsutvecklarna disidentifierar sig med kommunen som ett sätt 
att bibehålla och stärka den egna identitetsuppfattningen. Inblandade personer tillskriver Fö-
retagsNära olika syften. Påverkan på andras mening om FöretagsNära blir ett centralt inslag i 
processen. Studien visar att meningsgivande, precis som meningsskapande, är nära förbundet 
med identitetsskapande. Frågor om vem ”jag”/”vi” är påverkar hur personer ser på vilken 
som är min/vår roll i organisationen och därmed också rollen som meningsgivare respektive 
meningsskapare. 
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Samsyn om FöretagsNära växer inte fram i linje med institutionella gränser utan i andra me-
ningsfraktioner. Förväntade skillnader mellan näringslivsutvecklare och arbetsförmedlare 
finns inte i exemplet FöretagsNära. Samsyn formas över organisatoriska gränser mot bak-
grund av en homogen uppsättning referensramar. Studien av FöretagsNära motsäger på så 
vis teorier om det institutionella sammanhangets styrande inverkan på meningsskapande. Fö-
reställningar om verksamheten är gemensamma mellan grupper som skär organisations- och 
institutionsgränser men divergerar mellan personer inom samma organisation. Resultaten un-
derstryker relevansen i att vi inte bör se det institutionella sammanhanget som direkt styrande 
meningsskapandet (jfr Weick, 1995, sid. 113). 
 
Hur ledningen agerar meningsgivare i meningsskapandeprocesser har studerats flitigt. Före-
liggande studie belyser hur individer och grupper på medarbetarnivå kan fungera som me-
ningsgivare och hur det kan gå till när mening ges nerifrån-upp. Studien visar hur strategier 
för meningsgivande nerifrån-upp skiljer sig från de strategier ledningen förfogar över. En vik-
tig strategi för att ge mening nerifrån-upp är att liera sig med personer med tillgång till rätt 
arenor och som kan fungera som språkrör för den egna meningen. 
  

MAKT I MENINGSSKAPANDEPROCESSER 
Makt i formell bemärkelse har, med stöd i föreliggande studie, viss betydelse för formandet 
av gemensam respektive divergerande mening. De som har en stark formell position förfogar 
över vissa medel som kan användas för att påverka andras meningsskapande (jfr Gray et al., 
1985). Näringslivsdirektören har till exempel tillgång till ledningsgrupper som inte arbets-
marknadskontorets chef har. Medarbetare som saknar en formell, av hierarkin given, position 
behöver dock inte sakna legitimitet och möjlighet att påverka. De kan använda andra strate-
gier för att påverka agendan. Det maktperspektiv som föreslås för vidareutveckling av kun-
skapen om meningsskapande behöver uppmärksamma makt som påverkan på vilka frågor 
som diskuteras i de forum där de inblandade möts. Makten allokeras till dem som har tillgång 
till arenor där beslut fattas och därmed möjlighet att påverka meningen i en fråga. Andra, 
utan direkt tillgång till relevanta arenor, kan dock också påverka meningen genom att ta till 
strategier som indirekt ger tillgång till viktiga arenor och därmed utöva inflytande på me-
ningsskapandet. 
 

SAMSYN OCH SAMVERKAN – ETT TIDSTYPISKT DILEMMA 
I kapitel 1 diskuterades samverkan som en populär organisatorisk lösning. Mycket tyder på 
att samverkan är en tidstypisk form av organisering, inte minst inom svensk offentlig sektor. 
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Samtidigt framträder rationalistiska synsätt på organisation och effektivitet som centralt för 
tidsandan. Lanseringen av reformer i linje med New Public Management är inte minst ett led 
däri, ofta lanserat som en lösning på effektivitetsproblem i offentlig sektor (jfr Røvik, 2008, 
som menar att en nyrationalism präglar många idéer som vuxit sig starka på 2000-talet). Idén 
om målkongruens är centralt i det rationalistiska organisationsperspektivet. I skärningen mel-
lan samverkan och rationalism som utvecklingstendenser finns en paradox. Samverkan inne-
bär per definition ett möte mellan olikheter som skall agera tillsammans. Strävan efter samsyn 
kring mål och syften tycks vara en institutionaliserad idé i arrangerandet av samverkan. För 
att samverkan skall leda till resultat och anses framgångsrik antas samsyn kring mål och syfte 
vara en viktig nyckel (jfr Lindberg, 2009). Framväxten av samsyn kring mål försvåras samti-
digt av just heterogeniteten i arrangemanget.  
 
Med utgångspunkt i studien förespråkas att fokus flyttas från strävan efter samsyn om mål till 
att se samhandling som grunden för framväxt av samsyn (jfr Weick, 1979). Genom att be-
trakta samverkan som samhandling snarare än strävan efter samsyn finns möjligheten att ut-
veckla gemensam kunskap och ömsesidig förståelse för andra synsätt och aktörers syften och 
uppdrag, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära målkongruens. Studien visar varför ett 
förhållningssätt till samverkan enligt premissen Hur kan vi veta vad vi anser om samverkan innan vi 
kan se vad vi gör tillsammans? är att föredra framför krav på samsyn kring förutbestämda syften 
och mål. Formuleringen är ett förslag till variant på Weicks (1979, sid. 134) recept för me-
ningsskapande “How can I know what I think until I see what I say?”.  
 

REFLEKTIONER KRING METOD 
En etnografiskt inspirerad ansats har möjliggjort framställandet av berättelserna om hur det 
gick till när FöretagsNära organiserades. Studien bidrar metodologiskt genom att visa hur oli-
ka metoder kan kombineras för att skapa förståelse för meningsskapande. Ett fältarbete där 
observationer kombineras med intervjuer, dokumentation och interaktiva workshops utgör 
grunden för studien. Retrospektiva intervjuer och dokumentation användes för att förlänga 
beskrivningen av processförloppet bakåt i tiden, en uppläggning som ytterligare möjliggjorde 
en longitudinell ansats i analysen av framväxten av samsyn och icke-samsyn respektive sam-
handling i FöretagsNära. Berättelserna bildar en god grund för att analysera vad som händer, 
hur det händer och varför. Den metodologiska ansatsen möjliggjordes tack vare en generös 
öppenhet från de studerades sida. Studier om meningsskapande kräver att relationer skapas 
mellan forskare och praktiker. Forskningsprojekt kan till exempel bidra till tillfällen för mer 
distanserad reflektion för dem som är inblandade i processen. I föreliggande studie användes 
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interaktiva workshops i ett sådant syfte. Tillgången till praktikernas reflektioner är samtidigt 
essentiella för forskarens förståelse av processen.  
 
Sammantaget har forskningsansatsen gjort det möjligt att dra lärdomar om det specifika fal-
let, vilket i sin tur kan bidra till förståelse för andra verksamheter. Inte minst kan FöretagsNä-
ra användas för jämförelser med och kontrasteringar mot andra samverkansprojekt och på så 
sätt kan kunskapen om formandet av gemensam mening och koordinerad handling i sam-
manhang präglade av heterogenitet och mångtydighet fördjupas ytterligare. Studien bidrar till 
att utöka den empiriskt grundade kunskapen om meningsskapande, något som efterfrågas av 
bland andra Weick et al (2005, sid. 417).  
 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Resultaten som studien leder fram till kan tas som utgångspunkt för fortsatta studier. Beho-
vet av vidare studier är både praktiskt och teoretiskt orienterat. Det praktiska behovet har att 
göra med att samverkan mellan aktörer i olika former av arrangemang sägs bli allt vanligare 
(jfr Hardy et al., 2005; Lindberg, 2009). Arrangemangen innebär ofta både heterogenitet och 
mångtydighet, vilket, som illustreras av utvecklingen i FöretagsNära, leder till praktiska pro-
blem. Det tycks vara svårt att realisera de fördelar som samverkan syftar till att uppnå. För-
väntad samsyn medför ett dilemma. I avhandlingen beskrivs och analyseras ett projekt mellan 
aktörer från olika sektorer. De huvudaktörer som samverkar i genomförandet av Företags-
Nära är verksamma inom den offentliga sektorn och i Norrköpings kommun respektive Ar-
betsförmedlingen i Norrköping. Verksamheten är inriktad mot företag i den privata sektorn. 
Vilka, om några, av slutsatserna är sektors- och platsspecifika? För att vidareutveckla den frå-
geställningen bör ytterligare studier göras i andra kontext.  
 
Jag har valt att fokusera på en del av den problematik som arrangemanget ger upphov till, 
närmare bestämt hur gemensam mening formas och koordinerad handling åstadkoms. Andra 
sätt än de som använts här hade varit möjliga att använda för att beskriva och analysera Före-
tagsNära. Organisering av verksamheter som FöretagsNära kan betraktas som intermediärer, 
vars förutsättningar skiljer sig från andra former av arrangemang genom sina komplexa 
gränsdragningar. En projektstämpel hade kunnat sättas på FöretagsNära, vilket också de in-
blandade då och då gör. Båda dessa begrepp innebär alternativa sätt att beskriva och analyse-
ra. De skulle kunna ta sin utgångspunkt i de begrepp och de slutsatser som det använda an-
greppssättet gett. Detsamma gäller inkludering av institutionella perspektiv på organisation 
och organisering som, förmodligen, skulle ge ytterligare bidrag till förståelsen av vad som 
sker och varför. Det som händer i genomförandet av FöretagsNära kan beskrivas och analy-
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seras också i termer av översättningar, lokala tillämpningar och resande idéer, perspektiv som 
alla emanerar från institutionella resonemang.  
 
I mina berättelser om, och analyser av, FöretagsNära har jag valt att beskriva och se de age-
rande framförallt som aktörsgrupper. De individuella särdragen finns dock där och skulle 
kunna ge ytterligare förståelse och kunskap om organisering. Intraprenörskap och institutio-
nellt entreprenörskap hade, kanske, kunnat användas för att betona individers insatser i initie-
randet av innovativa processer. Bland iakttagelser som underordnats i analysen vill jag också 
nämna den könsmaktsordning som framgår av både utsagor och iakttagelser. Kvinnor och 
män ger delvis olika bilder av organiseringen av FöretagsNära. Den tydligaste situationen fin-
ner vi i skildringen av slutfasen i projektet, under år 2006, då samtliga män i kommunens del 
av projektet arbetar vidare med den företagsnära verksamheten medan de involverade kvin-
norna lämnar kommunen.   
 
I studien av FöretagsNära saknas också företagen. Vad de anser om FöretagsNära kan, på 
sätt och vis, ses som ett facit på hur väl FöretagsNära lyckades. Att studera företagens upple-
velser av dylika satsningar är av stor praktisk och teoretisk betydelse. Och hur blir det med 
arbetslösheten? Den kanske svåraste frågan av alla att hantera – både för forskare, politiker 
och näringslivsutvecklare. 
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ENGLISH SUMMARY 
 
 

INTRODUCTION TO AND AIM OF THE STUDY 
Organising means getting people to act together in order to achieve something they cannot 
otherwise accomplish. When organising a venture, a shared perspective of the goals and aims 
is often assumed to be a prerequisite for successful joint action. The very idea of shared goals 
is embedded in many definitions of organisation (c.f. Barnard, 1938/2009). At the same time, 
achieving a shared perspective is not uncomplicated, particularly in situations where several 
actors, representing different organisations, backgrounds, missions and aims are involved, i.e. 
situations characterised by heterogeneity and equivocality. There is a lack of empirically 
grounded research inquiring into how important a shared perspective, i.e. coincident mean-
ings, are for achieving joint action (c.f. Donnellon et al., 1986).  
 
Through studying the initiation and realization of a venture characterised by heterogeneity 
and equivocality, this thesis aims to inquire into the meaning of a shared perspective in ac-
complishing joint action. Instead of viewing a shared perspective of goals as a prerequisite 
for joint action, I focus on the interaction between the people involved and on the meanings 
they ascribe to joint actions. By the term shared perspective, I refer to a situation where a per-
son’s perspective corresponds with that of others on a particular issue. To express the oppo-
site situation, the term used diverging perspectives or disagreement about an issue. Joint action is 
used to term the actions that are coordinated between two or more individuals. The contrast-
ing term used is separate actions. 
 
Collaboration is a common term when it comes to discussing situations that appear to be 
heterogeneous and equivocal. Collaboration between organizations is common in a number 
of different contexts and various arguments are given for the motive. It seems that collabora-
tion has become a self-motivating form of organising (c.f. Stenberg, 2000) and a trend. The 
case studied here is also discussed, by those involved, as an effort of collaboration, an event 
intended to achieve more efficiency through joint efforts between efforts aimed at trade and 
industry support and efforts focused on labour market measures. The case highlights a situa-
tion where to public organisations – the local municipality and the local branch of a state au-
thority – make a common cause of trying to decrease unemployment in the city of Norr-
köping. 
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“FöretagsNära” (“Close to Companies” in English) has been launched as a collaboration 
project between the municipality of Norrköping and the branch of the employment agency 
situated in Norrköping. The project began in March 2005 and ended in December 2006. Be-
fore that, work was carried out for a period of approximately a year, organising and planning 
the venture. The case of FöretagsNära is relevant for analysing how a shared perspective is 
related to joint action in a setting characterised by heterogeneity and where the aim to 
achieve a mutual understanding leads to equivocality. 
 
In Sweden, a municipality is fairly autonomous and has a general responsibility for most of 
the essential local social functions such as schools, the care of children and the care of eld-
erly. Trade and industry matters targeting local businesses is not compulsory, but has become 
more or less customary. It is the state that is responsible for trade and industry matters as 
well as for labour market measures. The municipality has a labour market office, targeting 
specific groups of unemployed, but most part of the labour market politics is carried out by 
state-governed local employment agencies. The FöretagsNära-project means an encounter 
between the local municipality and the state, and an encounter between the “public” and 
“private” sectors. The project’s main activity is to encourage representatives of the munici-
pality, connected to the municipal trade and industry office, to join with the representatives 
of the employment agency in visiting companies in the city. The intention is to investigate the 
situation of each company and offer the support of the municipality or employment agency, 
in an attempt to make visited companies more prosperous, and possibly employ more peo-
ple. All companies with more than five employees are targeted. All members of the municipal 
representatives’ team, whose task is to visit every company together with the employment of-
fice agents, are recruited from companies from the private sector. The reason for this is to 
recruit people who can understand companies and talk to them in their own language. The 
situation created is thus a setting where people and groups with diverging organisational and 
institutional backgrounds meet and work together.  
 
In this thesis, the aspiration for reaching a shared perspective of FöretagsNära, along with 
the aim of achieving joint action, is analysed by applying a sensemaking perspective. The sen-
semaking perspective is justified as it supports problemizing processes whereby taken-for-
granted ideas, such as the necessity of a shared perspective as well as the construction and re-
construction of ideas of public and private actors, are constructed and reconstructed. People 
develop their frames of references based on previous experiences, which implies that indi-
viduals react and interpret the situations they experience differently. Sensemaking is, how-
ever, a social phenomenon and individuals influence one another through interaction.  
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When using the sensemaking perspective in analysing the striving for a shared perspective 
and joint action in FöretagsNära, I use the theoretical terms of coincident meaning and co-
ordinated action. Coincident meaning refers to a situation where the people involved ascribe 
homogeneous meanings and values to an issue, while diverging meanings refer to heterogene-
ously ascribed meanings. The term coordinated action implies behaviour that is organised be-
tween two or more individuals, and to indicate a situation where individual actions are not 
coordinated with the actions of others, the term uncoordinated action is used. The empirical 
study of FöretagsNära contributes to knowledge on coincident meanings and coordinated ac-
tions in organising processes.  
 
Many studies of organising processes take the perspective of the management while research 
investigating how individuals working in organisations deal with heterogeneous and equivocal 
situations in their daily work is more infrequent. This is unfortunate as it is the employees 
who are to perform work of the project and implement the ideas that motivated the venture. 
Understanding the interaction and translation processes of those involved is essential for un-
derstanding why a certain process develops in a certain way (c.f. Czarniawska & Sevón, 1996; 
Balogun & Johnson, 2005). This study is focused on how the ideas behind the venture Före-
tagsNära are received and translated by those who are meant to carry out the project.  
 
In situations where expected differences in perspectives occur, it seems reasonable to assume 
that those involved have diverging ideas about the venture and of what is to be achieved. The 
concept of sensegiving (Gioia & Chittipeddi, 1991, 9. 442) is used for the process whereby 
one person aims to influence the sensemaking of others. In this thesis, it is my ambition to 
contribute to the understanding of how sense-givers try to influence the sensemaking bot-
tom-up, instead of just top-down, which is the more frequent perspective (c.f. Ericson, 1998; 
Maitlis & Lawrence, 2007).  
 

RESEARCH QUESTIONS 
The focus of the study is the processes of trying to reach a shared perspective and take joint 
action in situations characterised by heterogeneity and equivocality, i.e. situations where coin-
cident meaning and coordinated action is expected among individuals with different tasks 
and organizational backgrounds, as well as diverging aims and goals. The general research 
question of the study is formulated as: 

How is coincident meaning reached and coordinated action achieved in situations characterised by heterogeneity 
and equivocality?  
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The general research question is made operational through the study of FöretagsNära by 
three partial research questions.  

- In relation to what issues does a shared perspective develop?   
- How is a shared perspective reached and what differences are there in the processes 

of reaching diverging perspectives?    
- Is a shared perspective a prerequisite for joint action?   

Taken together, the answers to these three questions provide a basis for contributing to 
knowledge on the complexity and variation in sensemaking and on the coordination of action 
in equivocal settings. The study is relevant for theory as well as for practice. As will be evi-
dent in the analysis of the FöretagsNära case, sensemaking takes on several different forms 
and is manifested in many different ways.  
 

THEORETICAL POINTS OF DEPARTURE 
The phenomenon discussed in this study is both empirically and theoretically complicated, 
which makes alternative scientific positions numerable. In chapter 2, introducing the theo-
retical frame of reference, some of these positions are integrated into a framework. 
 
The central characteristics of sensemaking can be highlighted by decomposing the following 
quotation by Weick et al:  

“Sensemaking involves the ongoing retrospective development of plausible images that 
rationalize what people are doing. Viewed as a significant process of organizing, sense-
making unfolds as a sequence in which people concerned with identity in the social con-
text of other actors engage ongoing circumstances from which they extract cues and 
make plausible sense retrospectively, while enacting more or less order into those cir-
cumstances.” (Weick et al., 2005, p. 409)  

In the daily processes of organising, people are faced with numerous impressions and events. 
Sensemaking begins in that chaos and is the process whereby, out of all these impressions, 
some cues are seen to be more important than others. To notice is to bracket the cue that 
stands out from all the rest. What is noticed is isolated as an issue. Frames of references play 
a dual role in sensemaking. The frames of references we have affect what issues are isolated 
and help us interpret and attach meaning to that bracketed issue (c.f. Ericson, 2001). These are 
important notions in answering the first partial research question, i.e. in what issues do 
shared perspectives develop? A shared perspective implies the joint isolation of an issue as 
well as homogeneity in the frames of references used to ascribe meaning to the issue. There 
are several ways in which this reasoning seems to be sensible with regards to previous re-
search. Even though sensemaking is a social process, not all meanings are coincident. Re-
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search explicitly points to the difficulties for a group to have coincident meanings because of 
their unique frames of references. Those who argue that meanings in and about organisations 
seldom coincide for longer periods of time, allude to the omnipresent existence of people 
who question established perspectives (c.f. Gray et al., 1985).  
 
The second of the three partial research questions of this thesis is concerned with how a 
shared perspective is reached, and what differences there are in that kind of process as com-
pared to the reaching of diverging perspectives. The more homogeneous the set of frames of 
references of a group, the more likely it is that a shared perspective develops. Through re-
peated joint actions, such as collective encounters, coincident frames of references can de-
velop and provide a basis for further development of shared perspectives (c.f. Langfield-
Smith, 1992). 
 
The concept of frame of reference is used to denote different points of departure for sensemak-
ing. Frames of references use input from a variety of sources, such as identity, institutional-
ized ideas, stories and scripts. A script is a kind of shared cognitive framework that includes 
knowledge about collective actions or events that is appropriate for certain situations and 
contexts (c.f. Gioia & Poole, 1984). Sensemaking also concerns the construction of identity. 
“Depending on who I am, my definition of what is ‘out there’ will also change’”, argues 
Weick (1995, p. 20). Sensemaking can be regarded as the process of trying to maintain a con-
sistent and positive self image. Identity is continuously constructed and reconstructed in in-
teraction with others and we can talk about identity both on individual, group and organisa-
tional levels. In this study, I mainly refer to the identity of groups and organisations but relate 
those identity constructions to the identifications of individuals.  
 
Research has also shown that sensegiving can be an important factor in the development of 
shared perspectives. Sensegiving is here defined as “the process of attempting to influence 
the sensemaking and meaning construction of others toward a preferred redefinition of or-
ganizational reality” (Gioia & Chittipeddi, 1991, p. 442). If those who try to provide mean-
ings for others are successful, the result can, but need not be the development of coincident 
meanings in the particular issue. Research on sensegiving has hitherto focused on who gives 
meaning to others as well as on how meaning is “given” to others (c.f. Maitlis & Lawrence, 
2007, p. 57). The process of sensegiving has primarily been studied as a top-down process. 
The triggers sensegiving have not been investigated enough. The same thing applies to where, 
when and why sensegiving occurs (Maitlis & Lawrence, 2007). Taken together, there is a 
knowledge gap regarding who, how, what and why sensegiving occurs from a bottom-up 
perspective. This study aims to fill some parts of these gaps.   
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The focus of the third partial research question is the link between coincident meaning and 
coordinated action is in focus. Current research takes different perspectives of how coinci-
dent meaning is related to coordinated action. Some depart from the perspective of organisa-
tions as “systems of meaning” and argue that coordinated action demands coincident mean-
ing and view meanings as the basis for organisation (c.f. Smircich, 1983). Others point to the 
multiplicity and dynamics of organisations (c.f. Weick, 1979; Czarniawska-Joerges, 1992). In-
stead of viewing coincident meanings as a prerequisite for coordinated action, coordinated 
actions is seen as the basis for creating coincident meaning. First and foremost, it is the ex-
perience of a collective action that is shared, not necessarily the interpretation of the action 
(Czarniawska-Joerges, 1992, p. 18). Yet others argue that meaning and action continuously 
constructed and deconstruct one another in iterative processes (c.f. Gray et al., 1985). Action 
can be coordinated through “equifinal meanings”, implying that although the actions are 
agreed upon and collectively performed, the actions and the outcomes of the actions can 
mean different things for those involved (c.f. Donnellon et al., 1986). These diverging lines 
of reasoning can be illustrated in a continuum:  
 

Coincident meaning essential ----------------------------------------- Coincident meaning not 
for coordinated action                     (Iterative process)               essential for coordinated action 

 
 
All in all, the sensemaking perspective presented here is largely a set of discussions about the 
creation of meaning and accomplishment of action in the interactions between people.  
 

METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS 
The choice of sensemaking as the theoretical focus of the study was not made prior to the 
choice of case. Instead, it was originally considered a source for “rich” information in study-
ing organisational processes in general, as I was welcomed by representatives of the munici-
pality who wanted researchers to study processes of organizing within their organizations. In 
Flyvbjerg’s (2006, p. 230) terms, the choice of case can be termed “information based”. The 
type of setting found in the FöretagsNära case is not unique but in fact rather commonplace 
in today’s organised society, as collaboration seems to become more and more sought after. 
The FöretagsNära case constitutes a “(potentially) powerful example” (Siggelkow, 2007) for 
exploring the development of coincident meaning and coordinated action in heterogeneous 
and equivocal settings.  
 
In order to be able to analyse the process of achieving coincident meaning and coordinated 
action, the research approach had to be designed in a way that allowed for capturing context 
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as well as process and content. Therefore the study focused on one specific venture, Före-
tagsNära, and on studying the process as it unfolded in time. This meant taking part in the 
events which were unfolding. Access to the case was achieved through a combination of 
good will on behalf of those studied and on a way of working on my part that involved get-
ting close to those involved as well as showing continuous interest in the project. The ap-
proach chosen had a lot in common with organisational ethnography (c.f. Rosen, 1991; 
Schwartzman, 1993; Salzer, 1994). By listening in on conversations and taking part in numer-
ous meetings, I strived to develop an understanding of those involved and of their situations 
and aspirations. The ambition was to approach the people involved with “an open mind” 
with regard to the events that took place (c.f. Czarniawska-Joerges, 1992) and letting the un-
folding process guide the focus of the study. The events taking place and my interpretations 
of them were the reason why focus became sensemaking and struggling for shared perspec-
tives in the analysis of FöretagsNära. The aim of the methodological approach was to get a 
full and varied depiction of the processes of initiating and carrying through FöretagsNära.  
 
Sensemaking is the interactive process of creating meaning in unfolding events and must the-
refore be studied in a setting that “captures” interaction and conversation. The interplay be-
tween individuals and groups is what is in focus in this study. Meetings probably constitute 
the prime arena for sensemaking carried out by arguing (c.f. Weick, 1995). Meetings define 
and reproduce social entities and relationships as “meetings create pockets of order in an of-
ten disordered world, but they are also responsible for reversing, inverting, upsetting, and 
disassembling organizational worlds” (Schwartzman, 1989, p. 313). In the study, I focused 
mainly on observing meetings in different groups involved in FöretagsNära. Both project 
team meetings and meetings in different steering groups, on the civil servant level as well as 
on the political level, were observed. Besides observations, I used interviews, documentation 
studies, and interactive workshops to construct “data”.  
 

Initiation and organis-
ing phase, initial pilot 
study 

The launch and first 
year of the project  

Evaluation of the pro-
ject and its continued 
existence as a method 

Project continues 
and is finalized in 
December 

2005 2006 2007-2009 2004 

Initial discuss-
ions, 9 observa-
tions  

11 observations 2 observations, fol-
low-up discus-
sions, 1 workshop 

52 observations 
8 interviews  18 interviews  
3 workshops 
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Interactive workshops constructed an arena for providing feedback and as an opportunity for 
reflecting upon the processes taking place. Interviews with those involved were conducted 
during the course of the project duration. Documents consisted of project descriptions and 
reports, minutes and annual reports, along with great deal of formal information about the 
municipality and of the employment agency.  
 
The “data” constructed during the field study was ordered into a chronologically structured 
field report consisting of all the descriptions of events and conversations gathered during the 
process. Through several “readings” of the field report and supported by several different 
theoretical perspectives, the intrigue of the narrative to be written was constructed – the in-
trigue being the striving for shared perspectives as to the purpose of FöretagsNära. From the 
case material, I extracted episodes, events and conversations relevant for illustrating how 
shared perspectives developed and how joint action was brought about. As explained earlier, 
the sensemaking perspective was not given beforehand, but turned out to be an appropriate 
toolbox for analysing the case and for explaining what it was that went on in the process of 
trying to reach a shared perspective. Once the theoretical framework had been chosen and 
delimited, I used it as a contrasting tool for analysing the development of shared perspectives 
and accomplishing joint action in FöretagsNära. Contrasting, as a method for analysis, was 
also used for analysing diverging perspectives between individuals and groups, as well as for 
analysing similarities and differences between the developments in different sensemaking 
processes. Other important methodological measures were to refine and sharpen the research 
questions and to position the study with regard to previous research.  
 

THE REALIZATION OF FÖRETAGSNÄRA – A RÉSUMÉ 
Norrköping, a middle sized Swedish city on the east coast, is in a state of transition from be-
ing an industrial town up until the 1990’s to a town with a more diversified trade and indus-
try structure. During the transition process, the unemployment level increased and has been 
high since then. The unemployment situation is considered a problem both by representa-
tives of the municipality and by other societal actors. Employment measures undertaken have 
not been successful enough, and in the year 2004, when this study began, the unemployment 
rate was some 1900 higher than in comparable cities. New ideas and ways of working that 
could help solve the problem were being sought for. In 2004 the municipality of Norrköping 
gathered parties from a diverse set of social actors involved in trade and industry support as 
well as labour market matters, to join the cause in dealing with the problem. This meeting 
was the starting point for a collaboration venture between the municipality and the state gov-
erned employment agency’s local branch. One of the projects launched was called Företags-
Nära. The idea of the project was to visit all the companies in the city in order to learn 
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whether the business was in need of public support for it to be able to generate growth and 
possibly hire more employees. The company visits were to be executed by teams of represen-
tatives from both municipality and the employment agency, working together in the project.   
 
In the autumn of 2004, a project leader was recruited for the task of setting up the project as 
well as for realizing. He worked on behalf of the municipality, the party responsible for most 
of the financing of the venture. The employment agency mainly contributed with manpower. 
When the project leader started his mission, he realized that there were diverging perspec-
tives when it came to what the purpose of the venture was. For the politicians, the lowering 
of the unemployment rate was the first and principle priority. They financed the Företags-
Nära-project as a part of an agenda for growth which they labeled “2006 more in work by 
2006”. The project leader himself, along with the parties of the municipality responsible for 
trade and industry matters, viewed the project as one which was aimed at trade and industry 
development. The project leader regarded the diverging views as problematic for the realiza-
tion of the project, as he saw a risk of decreased legitimacy in the way of working if conflict-
ing messages about FöretagsNära were presented. The companies that were to be visited 
must believe that the representatives were there to help them grow, and not necessarily to try 
to force or beg them to hire more people. 
 
The organisation set up for the project consisted of one steering group of municipal politi-
cians who were responsible for governing the overall agenda, and one managing team of civil 
servants from the municipality’s trade and industry office, the municipality’s labour market 
office, as well as a representative of the management of the local branch of the state em-
ployment agency. The project team consisted of five trade and industry developers, four of 
whom were recruited from private companies and of whom the fifth focused exclusively on 
relations between schools and companies, and of seven employment officers. The employ-
ment officers all had long experience of visiting companies, as that was an established work-
ing method within the employment agency office of Norrköping. It is between and within 
these three groups that the diverging views of the purpose of the venture became apparent as 
the process unfolded.  
 
The recruiting of the trade and industry developers was an important part of the process. 
The project leader along with the manager of the trade and industry office was responsible 
for the recruitment process. They used the opportunity to recruit people who were interested 
in trade and industry development rather than labour market measures. Thus, the project 
team had a shared perspective of the project purpose right from the start. The employment 
agents shared the perspective that the venture was aimed at trade and industry development 
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as they considered that to be the best way to support trade and industry, and in the long run 
to create a more prosperous situation where the companies could hire more employees.  
 
The project started in March 2005, and it was realized, clashes between those who viewed its 
purpose as one of labour market measures and those who focused on trade and industry de-
velopments took place in numerous ways. The project team engaged in trying to affect the 
perspectives of the others but were only to some extent successful. They managed to con-
struct and anchor new goals that were in line with their way of reasoning, but time and time 
again, they found different views being presented to various publics.  
 
One inconsistency that arose concerned the extent to which the company visits should be 
made by both a trade and industry developer and an employment agent together. The project 
team agreed to that they only need to visit companies together if it seems necessary based on 
the preliminary conversation with the company representative. The manager of the municipal 
labour market office thought otherwise however and argued, with the support of some of the 
politicians from the steering group, that this was one of the very purposes of the project. She 
managed to influence the coordination of the visits, and from then on, more visits were 
made jointly. When the project was finalized, the project team agreed that joint visits had 
been one of the things that had made the project successful, as they meant an increased un-
derstanding of one another’s conditions.  
 
When the project ended in December 2006, some 1049 companies (out of a total of some 
1100) had been contacted. Visits and dialogues had been held with 815 of those companies, 
leading to an increased knowledge of the situation of trade and industry, as well as the estab-
lishment of new relationships between the municipality, the employment agency, and com-
panies. Many of the visits resulted in some kind of issue for FöretagsNära to convey either to 
the municipality or to the employment agency. At the end of 2006, when the results were 
summarized, the unemployment rate of Norrköping had increased rather than decreased. 
Despite that, all those involved seemed to agree that the FöretagsNära project had been suc-
cessful. The municipality’s trade and industry office have kept the new way of working but 
there are no more joint visits together with the employment agency. 
 

INTERPRETATIONS AND CONCLUSIONS 
The analysis section of the thesis is divided into three parts, each one relating to the three 
partial research questions.  
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ISSUES WHERE SHARED PERSPECTIVES DEVELOP 

As a basis for providing an answer to the question of what issues shared perspectives in relation to, a 
matrix developed by Ericson (2001, p. 121) is used as a framework for highlighting two as-
pects of sensemaking, i.e. issue bracketing and the concordance of frames of references used 
to interpret the issue. Ericson separates issue bracketing and interpretation, creating four 
ideal types of coincident meaning between members of a group regarding a certain issue. We 
can speak of collective meaning in Ericson’s terms in a situation where the group members all 
bracket the issue and use homogenous frames of references to interpret the issue. The three 
remaining ideal types all consist of some kind of diverging meanings on the issue in question. 
A situation where the issue is bracketed but interpreted by the application of heterogeneous 
frames of references implies a situation of disparate meanings. A low bracketing degree along 
with a homogenous set of frames of reference constitutes enclave meaning, while a similar de-
gree of bracketing together with heterogeneous frames of references constitutes fragmentary 
meaning between on the issue among the members of the group. In order to conclude that a 
shared perspective has developed on an issue, we need to be able to state that collective 
meaning, in accordance to Ericson’s framework, has developed. That means a high degree of 
bracketing the issue, along with the use of a homogenous set of frames of references by the 
involved individuals to interpret it. Under other circumstances, we can conclude that diverg-
ing perspectives exist. 
 
In order to be able to answer the first partial research question and provide a basis for the 
analysis of the second, the analysis focuses on a number of issues. In the case of Företags-
Nära, many issues are available for analysis. The issues analysed have been selected based on 
specific criteria, and in order to provide a basis for analysis the sensemaking regarding the is-
sue needs to imply: a) that the issue is isolated and regarded as important by those involved, 
b) initially, diverging meanings are ascribed to the issue based on a heterogeneous set of 
frames of references, and c) a shared perspective and joint action is not easily achieved on 
this issue. The questions selected for analysis are: (1) the purpose of the venture Företags-
Nära, (2) the goals of the project, (3) joint company visits, (4) politicians participating in com-
pany visits, and (5) the future of the new way of working. The final four issues are all con-
nected to the first and more general issue of the purpose of the venture. The second issue is 
formed around the start of the project, when diverging meanings concerning the purpose be-
came obvious and needed to be solved. The third and fourth issues connect the purpose of 
the venture with company visit activities. The fifth and final issue is future oriented and con-
cerns what will happen with the new way of working once the project reaches completion. 
The issues are analysed in terms of the issue bracketing and interpretation with regards to the 
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set of frames of references in the group being either homogeneous or heterogeneous. The 
table summarizes the main findings and displays the selected five issues in relation to sense-
making dimensions central to the analysis. 
 
                    Issue 
 
Dimension 

The purpose 
of Företags-
Nära 

The goals of 
the project 

Joint com-
pany visits  

Politicians par-
ticipating  in com-
pany visits 

The future of the 
new way of work-
ing  

Bracketing de-
gree  

High Low at first, 
than higher  

Low at first, 
than higher 

Low at first, then 
high  

Low at first, then 
higher   

Frames of ref-
erences –  
homogeneity or 
heterogeneity  

Homogeneous 
in an isolated 
group, hetero-
geneous con-
sidering all 
those involved 

Homogeneous 
in an isolated 
group, hetero-
geneous con-
sidering all 
those involved 

Homogeneous 
in an isolated 
group, hetero-
geneous con-
sidering all 
those involved 

Homogeneous in an 
isolated group, het-
erogeneous consid-
ering all those in-
volved. Increasing 
homogenization.  

Homogeneous in an 
isolated group, het-
erogeneous consid-
ering all those in-
volved. Increasing 
homogenization. 

Shared or di-
verging per-
spectives? (with 
time) 

Disparate  
meaning, col-
lective meaning 
in factions 

Enclave mean-
ing followed by 
disparate 
meaning and 
collective 
meaning 

Enclave mean-
ing followed by 
disparate 
meaning. Later 
collective 
meaning 

Enclave meaning is 
followed by dispa-
rate meaning and 
collective meaning 

Disparate meaning 
is followed by col-
lective meaning 

Triggers of 
sensemaking  

Equivocality, 
sensegiving 

Equivocality, 
sensegiving 

Actions, expec-
tations, sen-
segiving 

Actions, expecta-
tions, sensegiving 

Actions, equivo-
caliy, expectations  

Sensegiving di-
rection  

Top-down, 
bottom-up 

Bottom-up Top-down, 
horizontally 

Top-down, hori-
zontally 

Bottom-up, hori-
zontally 

Joint action in 
relation to the 
development of 
shared per-
spectives  

Joint action in 
terms of coor-
dinated sen-
segiving activi-
ties 

Shared per-
spectives be-
fore joint ac-
tions  

Joint actions 
before shared 
perspectives 

Sensegiving pre-
cedes joint actions, 
which precedes 
shared perspectives  

Shared perspectives 
in factions precedes 
joint action 

 
In several of the issues, the processes of developing a shared perspective follow the same 
pattern in several of the issues. Disparate meanings, or enclave meaning, is followed by joint 
action, from which a more common shared perspective develops. One matter departs a great 
deal from this pattern. That is the issue of the purpose of the venture. The issue is isolated by 
those involved but is interpreted using diverging sets of frames of references in this particular 
issue. It proved difficult for those involved to reach a shared perspective and instead a mean-
ing struggle develops.  
 
The analysis shows that shared perspectives develop for some issues but not all. In several 
cases, the mutuality is limited to one faction of all those involved in the venture. This aspect 
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is not included in the framework provided by Ericson and needs to be interpreted separately. 
What develops in this case is a situation where collective meaning exist in only one fraction 
of all those involved in the arrangement. In FöretagsNära, disparate meaning is often a situa-
tion where meaning is collective in a faction (c.f. Gray et al., 1985). The analysis also point to 
that one issue can be isolated as a result of diverging perspectives in another issue. 
 

A MEANING STRUGGLE 

The second chapter of the analysis focuses on the second partial research question; which is 
how a shared perspective is reached and what differences there are between such a process and a process where 
diverging perspectives develop. The analysis of the chapter concerns the use of coincident and di-
verging frames of references and focuses on identity, scripts and institutionalised ideas. The 
team of “industry developers” recruited from companies, whose task was to visit companies 
on behalf of the municipality, found themselves in a conflicting situation and this led to 
problems with identity construction. The identity constructed was one of both kinship with 
the municipality and one of dissimilarity. The experiences of the team brought about a situa-
tion where they disidentified (c.f. Elsbach & Bhattacharya, 2001) with the municipality when it 
came to various aspects of organising that they found to be in conflict with their self-image 
and the scripts in use. The employment officers position themselves as sympathetic towards 
companies, thereby creating a common ground with the industry developers. The project 
team, i.e. both industry developers and employment officers together, developed a rather 
homogeneous set of frames of references and sense of identity, despite their diverging back-
grounds.  
 
The main difference in the mindsets is displayed with regards to the purpose of the venture 
FöretagsNära. Whereas those politically responsible for the venture viewed the effort as one 
of trying to decrease unemployment, the project team saw the primary purpose as one of 
trade and industry development. This conflict also entailed diverging images of Företags-
Nära, which can be interpreted as an identity conflict. Taken together with the project 
leader’s ambition to create a shared perspective of FöretagsNära, a meaning struggle devel-
oped in which involved actors participated by sharing their (diverging) views of Företags-
Nära.  
 
Research on sensemaking has indicated that conflicts are central to processes of sensemaking 
(c.f. Weick, 1995, p. 136), but since most studies of sensemaking disregard matters of power 
(Mills, 2003; Weick et al., 2005), the image of sensemaking as displayed in the literature, is 
one mainly of consensus and smooth considerations rather than of struggle. The efforts of 
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trying to reach a shared perspective and of influence others’ sensemaking about the purpose 
of FöretagsNära can be analysed in terms of sensegiving.  
 
Sensemaking is triggered by situations that are interpreted as equivocal (c.f. Weick, 1995). An 
important aspect of understanding joint sensemaking is therefore how those involved enact 
the situation with regards to equivocality. In FöretagsNära, those involved experience the 
equivocality of the situation differently. One example is the situation of unclear goals, which 
was interpreted as a problem by the industry developers but not by the employment officers. 
When a situation is regarded as equivocal, more sensemaking is called for in order to deal 
with the situation, thereby providing an opportunity for joint sensemaking and the possibility 
of reaching a shared perspective.  
 
The development of shared perspectives demands either homogeneous sets of frames of ref-
erences or the homogenization of the frames of references. Joint action plays an important 
role in overcoming heterogeneity, as coordinated action can function as a shared experience 
that creates a new and joint frame of reference. Sensegiving can be such a joint action. There 
are several strategies for giving meaning to others that were used in the case of FöretagsNära. 
Stories, reports, and issue selling are some of the strategies used. Some of the strategies re-
quire certain conditions in order to be fulfilled. Only those with access to relevant arenas can 
engage in direct sensegiving, while those without such access must develop alternative strate-
gies. One such strategy is to use others who do have access as a means of selling an issue 
upwards in the organisational hierarchy. In the case of FöretagsNära this was mainly dis-
played mainly by the trade and industry developers who used the municipal trade and indus-
try manager to sell their issues to politicians and other relevant decision makers. Meetings 
constitute an important arena for sensemaking and for the possibilities of developing more 
common shared perspectives in an issue. When interaction is limited, sensemaking becomes 
parallel instead of shared.  
 
In the FöretagsNära case, diverging perspective initially developed in several of the issues in-
vestigated, but in all four, besides the issue of the purpose, shared perspectives developed 
over time. With regard to the issue of the purpose of FöretagsNära, a meaning struggle was 
brought about by diverging perspectives and due to sensegiving processes where none of the 
involved wanted to change perspective. Three aspects are central in the development of a 
meaning struggle in the FöretagsNära case: sensemaking, sensegiving and identity construc-
tion. 
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The issue of the purpose of FöretagsNära gave rise to sensemaking, as well as to identity 
construction and sensegiving as the diverging images of FöretagsNära were contrasted. The 
purpose was closely linked to the self-image of those involved, which triggered the need for 
more sensemaking and sensegiving. Sensegiving became a means of trying to re-establish a 
consistent and positive self-image.  
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more sensemaking and sensegiving. Sensegiving became a means of trying to re-establish a 
consistent and positive self-image.  
  
All in all, the results show that it is more difficult to reach a shared perspective on some is-
sues than on others. A number of factors foster the development of a shared perspective. 
The analysis highlights various aspects of this, such as relevant access to arenas for interac-
tion, as well as a homogeneous set of frames of references for bracketing and interpreting the 
issue. Successful sensegiving can provide others with new frames of references. Another 
relevant thing is the difference between different types of issues. It is easier to come to a mutual 
understanding in an issue that is less important for those involved than in an issue connected 
to identity construction.  
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issue. Successful sensegiving can provide others with new frames of references. Another 
relevant thing is the difference between different types of issues. It is easier to come to a mutual 
understanding in an issue that is less important for those involved than in an issue connected 
to identity construction.  
  
Factors that prevent the development of a shared perspective include instances when an is-
sue is regarded as important by those bracketing it and when people engage in sensegiving 
with equivocal messages. A heterogeneous set of frameworks used to assign meaning to an 
issue fosters diverging perspectives, as do situations where those involved have no arenas for 
interaction and take part in parallel sensemaking processes. If the situation is characterised by 
an unwillingness to change perspectives and by diverging sensegiving, a meaning struggle can 
arise as the people involved strive to establish their meaning as the prevailing one in a larger 
community.  
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In the discussion of previous research and different positions about the relationship between 
coincident meaning and coordinated action, two main positions crystallized, together with 
one position in between (c.f. the continuum on p. 216). The third chapter of the analysis sec-
tion focuses on the third partial research question; is a shared perspective a prerequisite for joint ac-
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tion? Based on the previous analysis related to the first and second research questions, and in 
relation to the positions in the continuum we can consider several diverging processes which 
develop with regard to the relationship between coincident meanings and coordinated ac-
tions.  
 
One process type begins with shared perspectives developing out of homogeneous frames of 
references and functioning as a foundation for collective action, here termed joint action based 
on common ground. From the FöretagsNära case, the issue of project goals is used to illustrate 
this process. In this case, sensemaking was triggered by equivocality regarding the purpose of 
the venture, and a shared perspective developed within the project team concerning the need 
for sensegiving. The shared perspective supported joint action in terms of coordinated sen-
segiving activities as well as actions to construct goals that the project team could agree upon 
as being correct and reasonable. The process type supports the position that coincident 
meanings play an important role for coordinated actions to take place (c.f. Smircich, 1983).  
 

 
 
A second process type departs from sensemaking that leads to diverging perspectives and 
supporting converging perspectives via joint action (c.f. Langfield-Smith, 1992). This process 
is termed common ground based on joint action. The process type can be exemplified using the is-
sue of joint company visits. Sensemaking was triggered by diverging actions in this issue. One 
of the managers protested against the small extent to which companies had been visited by 
both a representative from the municipality and a representative of the employment agency 
together. From her perspective, this was the main purpose of the venture. Using the influ-
ence of other managers and politicians, she managed to force the project team to coordinate 
their actions more. This did not lead directly to a shared perspective, as the project team 
members believed that joint company visits were only necessary in circumstances where the 
company managers actually needed them to do so. But after all companies had been visited, 
the joint actions of company visits proved to be one of the main reasons for the success of 
the project. Thus, a common perspective can be said to have developed – but not until later 
on. The process illustrates both the relevance of the position where coordinated actions need 
not rely only on coincident meanings (c.f. Weick, 1979), but also on equifinal meanings, (c.f. 
Donnellon et al., 1986) implying that joint actions can be agreed upon even for diverging rea-
sons. The example also shows the importance of “collective encounters” (Langfield-Smith, 

Sense-
making 

Coordinated 
action  

Coincident 
meaning 

 226  



 

1992) in the development of coincident meanings, i.e. the joint actions create a new and joint 
frame of reference which can be used for further joint sensemaking. 
 

Coordinated 
action 

 
 
Finally, a third process type has been discussed in relation to the FöretagsNära case; a proc-
ess type where struggling for shared perspectives is the driving force. This process type is 
termed struggle based process. In a struggle based process, sensemaking leads to diverging mean-
ings and is followed by sensegiving from several parties and in diverging directions. The 
process is characterised by a struggle for a consistent identity and by several different inten-
tions colliding, as well as the unwillingness for the parties to change their perspectives. In 
such cases, no mutual perspective is formed, other than in factions. The process type is best 
exemplified by the purpose of the venture FöretagsNära. The struggle over the interpretation 
of this contributed to coordinated actions, but mostly in the form of coordinated sensegiving 
activities. When different parties give their meaning of the purpose in a way that is not ac-
cepted by others, those “others” are triggered to engage in a sensegiving of their own. Sen-
segiving both triggers sensemaking and fuels the struggle based process.  
 

 
 
The results show that coordinated action is possible without a situation where perspectives 
are shared. The absence of a shared perspective actually triggers action, particularly in terms 
of sensegiving activities which are often coordinated between two or more people in the 
process. Coordinated action means further joint experiences, which can imply a more homo-
geneous set of frames of references from which shared perspectives can develop (c.f. Lang-
field-Smith, 1992).  
 

CONCLUSIONS 
Until now, research on sensemaking has produced only a few empirical studies illustrating 
sensemaking processes (Weick et al., 2005, p. 417). This thesis contributes to an increase in 
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the empirical foundation of sensemaking. The results show how joint sensemaking processes, 
over time, take on different shapes. The longitudinal approach contributes to a process 
analysis which highlights process aspects of reaching a shared perspective. Through the 
analysis based on the empirical case of FöretagsNära, I can conclude that coincident meaning 
is not a prerequisite for coordinated action but that coincident meanings support coordinated 
action. Thus, there are important implications to be found in all three positions highlighted 
within previous research. All three must be employed in the analysis if we are to fully grasp 
the complexity of sensemaking in processes of organising collaboration ventures.  
 
Identity construction and sensegiving are central processes when it comes to sensemaking in 
settings characterised by heterogeneity and equivocality. When these processes are high-
lighted, joint sensemaking emerges as a complex and dynamic process in which many actors 
take part and where issues and meanings coincide and diverge in an interconnected way. 
Striving for a shared perspective of the FöretagsNära venture, its purpose develops into a 
meaning struggle. Sensemaking processes are often stressed as being smooth and without 
much conflict, as sensemaking seldom take aspects of power into account (c.f. Mills, 2003; 
Weick et al., 2005). This thesis illustrates how sensemaking processes also can be character-
ised by disagreement and struggle, and supports the notion that there is a need to integrate 
aspects of power into the sensemaking perspective (c.f. Mills, 2003).  
 
In the introduction to the thesis, I argued that collaboration has become a popular form of 
organisation, and it seems to be increasingly so. But at the same time, ideas of rationalism in 
organisation and management are also growing stronger (c.f. Røvik, 2008, who speak of a 
“new rationalism” influencing ideas that spread during the 21st Century), sometimes under 
the label of New Public Management. Goal congruency is a central aspect of this line of 
ideas. There is a paradox in the intersection between striving for goal congruency and in col-
laboration. Collaboration means the bringing together of differences while goal congruency 
implies a demand for similarity. One implication of this study is the notion that focus needs 
to be reallocated to joint action as an alternative basis for collaboration which in time, can re-
sult in a shared perspective (c.f. Weick, 1979).  
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BILAGA A – ÖVERSIKT FÄLTARBETET I STUDIEN 
 
 

FÄLTARBETET I STUDIEN 
I tabell 3 sammanfattas fältarbetet i studien. Kontakter via e-post och telefon är enbart speci-
ficerade i uppföljningsfasen då inga möten ägde rum och jag istället använde mig av andra 
medel för att få kontakt med dem som arbetat i FöretagsNära. De inblandade organisatio-
nerna, grupperingarna och lokalerna betecknas med förkortningar för att spara utrymme. (En 
översikt över de inblandade i olika grupper liksom deras respektive organisationstillhörigheter 
återfinns i bilaga D) 
 
FÖRKORTNINGAR I TABELL 1: 
AF  Arbetsförmedlingen 
ALI Arbetslivsinstitutet (författarens arbetsplats) 
AMK  Arbetsmarknadskontoret  
BRG Business Region Göteborg 
FN  FöretagsNära 
LiU Linköpings universitet 
KS Kommunstyrelsen 
NH  Näringslivets hus 

NKN  Norrköpings kommun 
NKPG Norrköping 
NÄK  Näringslivskontoret 
OLGA  Operativa ledningsgruppen 
PSP ProNova Science Park 
PUU Process-, utv.- & uppföljn. (f.d. OLGA) 
TA Tillväxtagendan 

 
Tabell 3: Detaljerad översikt över fältarbetet i studien 

Datum Tid Plats Aktivitet/medverkande  Kommentar om fokus 
2004-09-17 9-11 NH Kontorsmöte på näringslivskontoret Första mötet med projektledaren
2004-09-17 11-12 NH Samtal med medarbetare på NÄK Bekantar mig med NÄK 
2004-09-23 10-12 NH Möte kompetensgrupp tillväxt Blir bekant m tillväxtarbetet  
2004-09-28 8.30-16 Louis De Geer Framtidsseminarium NKN Äter lunch med bl.a. projektled. 
2004-10-12 15-18 Kåkenhus, LiU Möte om samverkan LiU-NKN Förankrar studien hos NÄK-led.
2004-10-18 13-16 NH Möte pilotstudien om FöretagsNära  Träffar konsulter & AF 
2004-10-20 13-16 NH Möte OLGA FöretagsNära mer tydligt 
2004-10-20 16-17 NH Samtal m. projektledaren Bilden av FN klarnar allt mer 
2004-11-29 9-11 NH Möte FöretagsNära (AF+konsulter) Framsteg i pilotstudien 
2004-12-02 8-11 NH Möte i del av OLGA (”lill-OLGA”) Organisationen klargörs 
2004-12-02 11-11.30 NH Samtal m. projektledaren Blir varse bristande samsyn 
2004-12-16 9-11 PSP Möte, Stavsjödagen Marknadsföring av satsning 
2005-01-28 9.30-11 NH Samtal m. projektledaren Rekrytering pågår, avstämning 
2005-02-18 12-13 Peters café Intervju oppositionsledaren (m)  Får ännu en alt. bild av TA 
2005-02-23 8-9 Rådhuset Intervju kommundirektören  Ledningens bild klargörs 
2005-02-23 13.15-14 Rådhuset Intervju KS-ordf. (s) (NKN) Politiska synsätt tydligare 
2005-02-23 15-17.10 ALI Intervju projektledaren (FN) Olika syften med FN tydliga 
2005-02-24 15-17 NH Möte politisk styrgrupp tillväxtagenda Medverkande politiker bekanta 
2005-02-28 8.30-10 AMKs lokaler Intervju chefen för AMK Ytterligare en alt. bild tydlig 



 

Datum Tid Plats Aktivitet/medverkande  Kommentar om fokus 
2005-03-03 13-15 NH Intervju näringslivsdirektören  Samsyn uppåt och nedåt? 
2005-03-07 9-16 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Träffar näringslivsutvecklare 
2005-03-07 13-14 NH Möte idéutvecklingsgruppen Möte ansvariga & utförare 
2005-03-15 13-16 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Första projektmötet 
2005-03-18 11-12 NH Intervju medarbetare på NÄK Info om NÄK-verksamheten 
2005-03-21 9-17 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Planering i fokus 
2005-03-22 13-15.40 NH Möte FöretagsNära (kommun/AF) Företagsbesök planeras 
2005-03-24 9-11.40 NH Möte kompetensgrupp tillväxt +FN FN bekantar sig med NKN 
2005-03-30 10-17 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Arbetsmöte: företagsfokus 
2005-04-04 9-10 NH Intervju näringslivsutvecklare (FN) Får näringslivsutvecklarbild 
2005-04-05 19-23 Getå Möte FöretagsNära (kommun/AF) Krock mellan bilder uppstår 
2005-04-06 8-18 Getå Möte FöretagsNära (kommun/AF) Diskussion om mål/syftet 
2005-04-07 8.15-9 FNs lokaler Intervju näringslivsutvecklare 2 (FN) Erfarenheter kontrasteras  
2005-04-07 9-10 FNs lokaler Intervju näringslivsutvecklare 3 (FN) Känslosam divergens i syns. 
2005-04-07 10-10.45 FN-lokaler Samtal med flera näringslivsutvecklare Hur lösa skilda målbilder? 
2005-04-07 11-12 NH (Tuppen) Möte politisk styrgrupp tillväxtagenda Annat än syftet i fokus 
2005-04-11 13-15 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Skilda målbilder i fokus 
2005-04-12 13-14 NH Intervju näringslivsutvecklare 4 (FN) Skolverksamheten klargörs  
2005-04-15 10-12 NH (Tuppen) Möte OLGA Mål presenteras för OLGA 
2005-04-25 13.30-15 NH Möte FöretagsNära (kommun/AF) Infostrategi i fokus  
2005-04-29 12-14 NH (Tuppen) Möte OLGA Förberedelse ministerbesök 
2005-05-02 8.30-9.30 FNs lokaler Intervju näringslivsutvecklare 5 (FN) Skilda synsätt kvarstår 
2005-05-03 9-13 NH (Tuppen) Infomöte arbetslivsministern Satsningen marknadsförs  
2005-05-09 13-15 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Rapporter från aktiviteter 
2005-05-10 9-12 NH Möte kompetensgrupp tillväxt Träffar fler anställda på NKN 
2005-05-11 9-11 NH (Tuppen) Möte NÄK/FN-möte om ranking Rankingens roll klargörs 
2005-05-12 em  NH Samtal med medarbetare på NÄK Info om chefers irritation 
2005-05-16 9-11 Kåkenhus, LiU Möte FöretagsNära (kommun/AF) Studiebesök 
2005-05-16 13-16 NH (Tuppen) Möte FöretagsNära (kommunen) Infostrategi & ranking 
2005-05-17 13-15 Rådhuset Möte strategiska utskottet NKN Informerar om min studie 
2005-05-23 10.30-12 NH (Tuppen) Möte politisk styrgrupp tillväxtagenda Klart m politiker på besök 
2005-05-26 9-11 NH Möte kompetensgrupp tillväxt När.utv. medv. – gränssnittet 
2005-06-13 13-15 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Kommundirektören medv. 
2005-06-14 13-14 ALI Intervju projektledaren (FN) Samsyn m vissa men inte alla 
2005-06-20 13-16.40 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Infostrategi (infodirektören) 
2005-06-27 12-16 Stadsmuseet Möte FöretagsNära (kommun/AF) Avstämnings- & planeringsmöte 
2005-06-28 8-13 Stadsmuseet Möte FöretagsNära (kommun/AF) Avstämnings- & planeringsmöte 
2005-08-22 10-12.30 NH (Vargen) Möte OLGA När.utv. berättar om FN 
2005-08-22 13-16 NH Möte FöretagsNära (kommunen) NÄK-medarb knyts närmare FN
2005-08-29 13-14 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Politiker med vid besök disk 
2005-08-30 15-23 Hos Noel Social fritidsaktivitet FN (kommun) God samvaro bland de medv. 
2005-08-31 8-10 NH Möte NÄK ang. extern info Facklig information om TA 
2005-09-05 9-11 NH Möte m min kontaktperson på NKN Återföring till NKN planeras 
2005-09-05 13-16 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Utveckling av FNs arbetssätt 
2005-09-12 9-11 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Företagsbesök, infostrategi 
2005-09-12 11.30-13 NH Möte politisk styrgrupp tillväxtagenda Nya verksamheter planeras 
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Datum Tid Plats Aktivitet/medverkande  Kommentar om fokus 
2005-09-13 12-14.30 NH (Tuppen) Möte OLGA TAs org. & roll diskuteras  
2005-09-19 13-16 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Jag berättar om min studie 
2005-09-20 12-16 Hos Norton Infomöte FöretagsNära (kommunen) Trevlig samvaro 
2005-09-26 13-16 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Avstämning annat NÄK-arbete 
2005-09-28 kväll  NKPG Ssamtal m näringslivsutvecklare Känner sig oönskad 
2005-10-03 13-16 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Fokus på företagsbesök 
2005-10-10 13-16 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Fortsatt planering 
2005-10-11 14-17 NH Möte OLGA OLGA blir PUU  
2005-10-12 7.45-8.15 NH Samtal med vd för Transportcentrum Om NKNs näringslivsverksamh.
2005-10-12 8-9 NH  Intervju näringslivsdirektören (NÄK) Info om förankring av idéer 
2005-10-13 10-12 AF Möte politisk styrgrupp tillväxtagenda På AF, journalist medverkar 
2005-10-27 8-9 Rådhuset Samtal med KS-ordf. inför debatt Planerar debatt 
2005-10-27 15-16 Kåkenhus Debatt om TA/FN med KS-ordf Debatt på Samverkansdagen 
2005-11-03 9-10  Rådhuset Intervju medarbetare NKN Bakgrunden till TA klarnar 
2005-11-03 12-16 Arb. museum Möte FöretagsNära (kommunen) Fokus på framtiden för FN 
2005-11-14 13-16 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Resultat utvärdering positivt 
2005-11-28 10-11 PSP Möte PUU (f.d. OLGA) Projektl. accepterar att leda TA 
2005-11-28 13-19 Rosen Möte FöretagsNära (kommun/AF) Sambesök utvärderas & disk. 
2005-11-30 8-10.15 NH Möte politisk styrgrupptillväxtagenda Ny org. för TA presenteras 
2005-12-12 13-16 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) Agneta medverkar från AF 
2005-12-15 8-9.10 AF  Intervju arbetsförmedlare 1 (AF) AF-medarbetares bild tydligare 
2005-12-20 8-9.30 AF  Intervju arbetsförmedlare 2 (AF) AF-medarbetares bild tydligare 
2005-12-21 8-9.30 AF  Intervju arbetsförmedlare 3 (AF) AF-medarbetares bild tydligare 
2006-01-09 13-15 NH Möte FöretagsNära (kommun/AF) AFs omorganisation tar tid 
2006-01-10 8.30-13 Arb. museum Möte FöretagsNära (kommunen) Framtida verksamhet på NÄK 
2006-01-11 10-11 AF Intervju AF-chefen (AF) Diskrepans bilder inom AF 
2006-01-16 13-16 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Fokus på företagsbesök 
2006-01-17 6.30-19 Göteborg Studiebesök med FN på BRG i Gbg Förebilden granskas närmare 
2006-01-19 10-11.50 NH Intervju medarbetare 2 NÄK NÄK-medarbetares bild klarnar 
2006-01-23 13-16 AF Möte FöretagsNära (kommun/AF) När.utv. meddelar sitt avhopp 
2006-01-30 13-16 NH Möte FöretagsNära (kommunen) Framtidsfokus o andra projekt 
2006-01-31 15-17 NH Möte PUU-gruppen Strategi & organisation i TA 
2006-02-14 8-11 NH Möte om NÄKs verksamhetsplan Konkret planering av NÄK 
2006-02-14 8.30-12 NH Möte PUU-gruppen Strategi & styrning av TA 
2006-02-15 13-15 PSP Möte politisk styrgr tillväxtagenda Politiskt stöd för forts. FN 
2006-02-22 9-11 NH Intervju medarbetare 3 NÄK NÄK-medarbetares bild klarnar 
2006-03-09 18-20 NH Intervju näringslivsutvecklare 5 (FN) Bakgrund t avhopp klargörs 
2006-04-03 13-15 NH Förworkshop enbart FN-gruppen Återförda tolkningar rimliga 
2006-06-13 13-16 NH Workshop 1 – återföring, diskussion Tema intermediärer 
2006-06-21 10-12 PSP Workshop 2 – återföring, diskussion Tema institutionell olikhet 
2006-08-23 em NH Besök hos FN & NÄK Avstämning sedan senast 
2006-10-23 13-15 NH Möte FöretagsNära (kommun+AF) Allt mer enstaka projektmöten 
2006-11-27 9-10.35 NH Intervju med näringslivsutvecklare 1 Retrospektiva reflektioner 
2006-11-28 10-11.35 NH Intervju med projektledaren Retrospektiva reflektioner 
2006-11-29 10-12.10 NH Intervju med näringslivsutvecklare 2 Retrospektiva reflektioner 
2006-11-29 14-15.15 NH Intervju med näringslivsutvecklare 3 Retrospektiva reflektioner 
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Datum Tid Plats Aktivitet/medverkande  Kommentar om fokus 
2007-01-16 13-15 PSP Workshop 3 – återföring, diskussion Tema projekt i offentlig sektor 
2007-04-20 14-15.30 NH (Tuppen) Möte referensgrupp utvärdering av TA Resultatet verkar tillfredställa 
2007-04-20 em NH Besök på NH Informerar mig om nyheter 
2007-12-20   Telefonsamtal med näringslivsutvecklare 1 Uppdatering om NÄK-arbetet 
2008-01-24 10-12 Örebro Debatt om FN m. NKN på konferens Ännu ej samsyn om syftet 
2008-03-11   Återföring intervjuer Div. kontakter, uppdatering 
2009-01-07   E-postkontakt m kontaktperson Flera personer lämnar NÄK 
2009-07-09   Skriftlig återkoppling till FN m.fl. Div. kontakter, uppdatering 
2009-09-26   E-postkontakt med projektledaren Projektled. lämnar NÄK & NKN 

 
Översikten illustrerar min interaktion med fältet samt vilka metodansatser som använts under 
olika perioder. 
 

GENOMFÖRDA INTERVJUER 

Tabell 4 redovisar de formella och planerade intervjuer som genomfördes i studien av Före-
tagsNära, sorterade i kronologisk ordning. Utöver dessa tillkommer en mängd informella 
samtal i olika former och med olika personer inblandade i processen löpande under åren 
2004-2007.   
 

Tabell 4: Översikt genomförda intervjuer i studien 

Datum Tid  Plats Intervju med/representant för (organisation) 

2005-02-18 12-13 Peters café Oppositionsråd (m) (NKN) 
2005-02-23 8-9 Rådhuset ”Klas”, kommunalråd (s), kommunstyrelseordf. (NKN) 
2005-02-23 13.15-14 Rådhuset ”Karl”, kommundirektör (NKN) 
2005-02-23 15-17.10 Arbetslivsinstitutet  ”Noel”, projektledare FöretagsNära (NKN) 
2005-02-28 8.30-10 Arbetsmarknadskont. ”Ann-Kristin”, chef arbetsmarknadskontoret (NKN) 
2005-03-03 13-15 Näringslivets hus ”Norbert”, näringslivsdirektör (NKN) 
2005-03-18 11-12 Näringslivets hus ”Nora”, informatör näringslivskontoret (NKN) 
2005-04-04 9-10 Näringslivets hus ”Niklas”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 
2005-04-07 8.15-9 FöretagsNäras lokaler ”Nils”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 
2005-04-07 9-10 FöretagsNäras lokaler ”Nina”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 
2005-04-12 13-14 Näringslivets hus ”Norton”, näringslivsutv. FN inriktning skolan (NKN) 
2005-05-02 8.30-9.30 FöretagsNäras lokaler ”Natalie”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 
2005-06-14 13-14 Arbetslivsinstitutet ”Noel”, projektledare FöretagsNära (NKN) 
2005-10-12 8-9 Näringslivets hus  ”Norbert”, näringslivsdirektör (NKN) 
2005-11-03 9-10 Rådhuset ”Karolina”, planeringsstrateg planeringskontoret (NKN) 
2005-12-15 8-9.10 Arbetsförmedlingen  ”Anita”, arbetsförmedlare (AF) 
2005-12-20 8-9.30 Arbetsförmedlingen ”Anneli”, arbetsförmedlare (AF) 
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Datum Tid  Plats Intervju med/representant för (organisation) 

2005-12-21 8-9.30 Arbetsförmedlingen ”Arne”, arbetsförmedlare (AF) 
2006-01-11 10-11 Arbetsförmedlingen ”Alfhild”, chef Arbetsförmedlingen Norrköping (AF) 
2006-01-19 10-11.50 Näringslivets hus ”Nicole”, näringslivskonsult näringslivskontoret (NKN) 
2006-02-22 9-11 Näringslivets hus ”Nadia”, näringslivsstrateg näringslivskontoret (NKN) 
2006-03-09 18-20 Näringslivets hus ”Natalie”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 
2006-11-27 9-10.35 Näringslivets hus ”Niklas”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 
2006-11-28 10-11.35 Näringslivets hus ”Noel”, projektledare FöretagsNära (NKN) 
2006-11-29 10-12.10 Näringslivets hus ”Nina”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 
2006-11-29 14-15.15 Näringslivets hus ”Nils”, näringslivsutvecklare FöretagsNära (NKN) 

 

INTERVJUFRÅGOR OCH -TEMAN I FORMELLA INTERVJUER 

I det följande beskrivs kortfattat de underlag som användes vid intervjuerna i studien. I inter-
vjusituationen omformulerades frågorna för att passa situationen, flera av de frågor som 
ställdes redovisas därför inte här. 
 
Intervjuguiden för intervjuerna med ansvariga politiker och chefer i kommunen inför 
starten av FöretagsNära (2005-02-18 – 2005-03-03) innehöll följande frågor: 

- Vilken är din roll i Norrköpings kommun? 
- Vad har du för bild av Norrköping – förr, idag och i framtiden?  
- Vilken är din vision för Norrköpings kommun? 
- Vad har du för roll i arbetet med tillväxtagendan och dess innehåll?  
- Vad anser du är syftet med tillväxtagendan och dess innehåll? 
- Har din bild av tillväxtagendan och dess syfte förändrats något med tiden? I så fall, hur och 

varför? 
- På vilket sätt är denna fråga politiskt präglad? 
- Vad är din bild av FöretagsNära? 
- Vad anser du är syftet med FöretagsNära?  
- Har din bild av FöretagsNära och dess syfte förändrats något med tiden? I så fall, hur och 

varför? 
Underlaget var till stor del överensstämmande för intervjuerna med kommunstyrelsens ord-
förande, oppositionsrådet (med undantag för fråga 6 och 10 som då uteslöts), kommundirek-
tören, projektledaren, samt näringslivsdirektören och arbetsmarknadskontorets chef. I inter-
vjuerna med de två beredande cheferna adderades ytterligare en fråga:  

- Vad har du för förväntningar på FöretagsNära och på personerna som skall jobba med det? 
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I den första intervjuomgången med de fem näringslivsutvecklarna (2005-04-04 – 2005-05-
02) användes följande intervjuguide:  

- Vad var det som fick dig att tacka ja till jobbet som Näringslivsutvecklare i FöretagsNära? 
- Hur ser du på din roll i FöretagsNära och i Norrköpings kommun? När ”kom du hit”? 
- Vad har du för bild av Norrköping – förr, idag och i framtiden?  
- Vad är din bild av FöretagsNära? Har den förändrats något sen du först hörde talas om det? 

Sen du började jobba i det? 
- Vad anser du är syftet med FöretagsNära? Vad ser du som målet med FöretagsNära? 
- Vilka kvalifikationer/kvaliteter tror du att det var som gav dig jobbet som Näringslivsutveck-

lare i FöretagsNära? 
- Vad tror du om FöretagsNäras verksamhet framöver, vad ser du framför dig/er? 
- Vilka tidshorisonter ser du med FöretagsNära? 
- Vilka andra tankar och funderingar har du kring FöretagsNära? 
- Hur tycker du att det har gått så här långt (med arbetet i FöretagsNära) Har ni stött på några 

problem ännu? Är det som du hade tänkt dig? 
- Vad har du för tankar kring styrningen av projektet? Är du nöjd som det är eller tycker du att 

något borde förbättras? 
- Målas bilden av FöretagsNära upp annorlunda nu än när du tackade ja till jobbet? 
- Vad har du för tankar om samarbetet med Arbetsförmedlingen?  

 
I den första uppföljande intervjun med projektledaren (2005-06-14) användes följande in-
tervjuguide:  

- Vad är din bild av FöretagsNära?  
- Vad anser du är syftet med FöretagsNära? 
- Har denna bild förändrats något sedan vi träffades sist? (februari 2005) 
- Hur har din bild av FöretagsNära förändrats med tiden (exempelvis sedan du först fick höra 

talas om ”projektet”)?  
- Hur har processen sett ut? 
- Har din roll förändrats något sedan vi träffades sist (februari 2005) 
- Vad ser du framöver med FöretagsNära? 

 
I den första uppföljningsintervjun med näringslivsdirektören (2005-10-12) kretsade inter-
vjuguiden kring två möten som hållits i grupper dit jag inte hade access (”Den interna tanke-
smedjan” och ”Tio-gruppen”). Intervjun hade därför en karaktär av informationsavstämning 
i större utsträckning än andra intervjuer: 
Rörande Tio-gruppens möte (tisdag 27/10 2005) 

- Vilket var syftet med mötet? 
- Vilka var närvarande? 
- Finns minnesanteckningar?  
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- Diskuterades ärenden som rör FöretagsNära? Vad? 
- Kom ni fram till något? Fattades några beslut? 
- Vilka effekter ser du av detta möte/diskussion framöver? 

Rörande Tankesmedjans möte (onsdag 28/10 2005) 
- Vad var syftet med mötet? 
- Vilka var närvarande? 
- Diskuterades något som har koppling till FöretagsNära? Vad? 
- Vilka effekter av detta möte ser du framöver? 

Övrigt: 
- Finns det något annat som rör FöretagsNära som är på gång och som jag kanske inte känner 

till? 
 
Inför intervjun med kommunens planeringsstrateg (2005-11-03), tillika sekreterare i idéut-
vecklingsgruppen och den som författade minnesanteckningarna efter de inledande samtalen 
om samverkan genom FöretagsNära, utformades följande intervjuguide:  

- Vad är ditt uppdrag i Norrköpings kommun? 
- På vilket sätt har du kommit i kontakt med tillväxtagendan och FöretagsNära?  
- Vad är din bild av tillväxtagendan? 

- Varför och hur kom den till? 
- Vem kom på idén med ”2006 fler i jobb 2006”? (Det finns med i dokument från 

2004-02-27) 
- Hur såg arbetet med idéutvecklingen ut fram till det att beskrivna dokument författa-

des och presenterades? 
- Hur ser den ut idag? 
- Vad är din inblandning i TA idag? 

- Vad är din bild av FöretagsNära?  
- Varför och hur kom FöretagsNära till? 
- Vad är FöretagsNära idag? 
- Vad är din inblandning i FöretagsNära idag? 

- Du ingår/ingick ju i ”idéutvecklingsgruppen” för tillväxtagendan. Vad var syftet med den 
gruppen och hur jobbar/jobbade ni? Hur gick ni till väga för att ”utveckla idéer”?  

 
Intervjuerna med fyra av arbetsförmedlarna (2005-12-15 – 2005-12-21) byggdes upp kring 
ett antal teman, där respondenten fick berätta mer eller mindre fritt kring ett antal förutbe-
stämda teman.  

- Arbetsförmedlingen i Norrköping och din roll 
- Vad har du gjort tidigare?  
- Vad gör du idag?  

- FöretagsNära - samarbetet med kommunen 
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- Din bild av FöretagsNära (har den förändrats över tid?) 
- Hur presenteras FöretagsNära för företagen, har sättet att presentera det förändrats? 
- Syftet med FöretagsNära 
- Samarbetet med kommunen och dess representanter 
- Styrningen av FöretagsNära (AF/Kommunen) 
- Vad tror du om FöretagsNäras verksamhet framöver, vad ser du framför dig/er? 
- Vilka andra tankar och funderingar har du kring FöretagsNära? 

 
Intervjun med chefen för Arbetsförmedlingen (2006-01-11) lades upp på ett liknande sätt:  

- Arbetsförmedlingen i Norrköping och din roll 
- Din roll på Arbetsförmedlingen  
- Arbetsförmedlingens organisation (tidigare/framöver) 

- FöretagsNära - samarbetet med kommunen 
- Din bild av FöretagsNära (förändrats över tid?) 
- Syftet med FöretagsNära 
- Samarbetet med kommunen och dess representanter 
- Styrningen av FöretagsNära respektive din roll? 
- Hur har du/ni arbetat med FöretagsNära på AF? 
- Vad tror du om FöretagsNäras verksamhet framöver? 
- Vilka andra tankar och funderingar har du kring FöretagsNära och samarbetet med 

kommunen? 
 

Intervjuerna med de två medarbetarna på kommunens näringslivskontor (2006-01-19, 
2006-02-22) följde följande intervjuguide, också den upplagd kring ett antal teman:  

- Vilken är din roll på näringslivskontoret?  
- Din koppling till FöretagsNära 
- Din syn på FöretagsNära och syftet med FöretagsNära  
- FöretagsNära och näringslivskontoret - relation och kopplingar  
- Samarbetet med Arbetsförmedlingen 
- Näringslivskontoret och FöretagsNära framöver 
 

Den avslutande intervjun med den näringslivsutvecklare (2006-03-09) som lämnade Före-
tagsNära innan projektet avslutades följde följande intervjuguide. Det övergripande temat var 
”hur har processen sett ut?”: 

- Har det blivit som du tänkte dig? 
- Din nuvarande situation - skäl och reaktioner  
- Arbetet i FöretagsNära  
- Styrningen av FöretagsNära 
- Samarbetet med Arbetsförmedlingen 
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- FöretagsNära framöver 
 

De avslutande intervjuerna med de tre övriga näringslivsutvecklarna (2006-11-27 – 2006-
11-29) och projektledaren (2006-11-28) följde följande intervjuguide:  

- Vad är FöretagsNära idag i relation till vad som var FöretagsNära när du anställdes? (Berätta 
om hur du ser på vad FöretagsNära är idag) 

- Vad var och är syftet med FöretagsNära (då och nu)? 
- Hur var det tänkt att FöretagsNära skulle vara organiserat och hur är det organiserat idag? 
- Anser du att FöretagsNära är ett projekt? (Då/nu) 

- Styrningen av projektet  
- Vad har FöretagsNära åstadkommit? 

- Vad skulle du vilja att FöretagsNära hade åstadkommit? 
- Vilka aktörer anser du är centrala för FöretagsNära idag?  
- Hur viktig är FöretagsNäras politiska förankring idag? 
- Hur centralt anser du att samarbetet med Arbetsförmedlingen är för FöretagsNäras verk-

samhet? 
- Vilka förebilder finns för FöretagsNäras verksamhet idag?  
- Entreprenörskap och FöretagsNära 

- exempel på kopplingar FöretagsNära har gjort mellan olika aktörer (företag och före-
tag, företag och offentliga organisationer etc.) 

- Berätta hur du ser på framtiden för FöretagsNäras verksamhet?  
- Vad har du lärt dig av ditt arbete i FöretagsNära?  
- Finns det något annat du vill berätta om som rör FöretagsNära 
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BILAGA B – UNDERLAG FÖR ÅTERFÖRING VID INTERAKTIVA 

WORKSHOPS 
 
 

Av Lena Andersson, 2006-05-03 
 

Denna återkoppling syftar till att återföra de resultat som studien av FöretagsNära hittills har lett 
fram till och att testa dessa tolkningar12 på de aktörer som deltagit i studien. Genom en interaktiv an-
sats är min förhoppning att båda parter skall ha nytta av tillfället, för kommunen innebär det ett till-
fälle till reflektion och lärande, för forskningsprojektet innebär det ett stöd i tolkningsprocessen samt 
ytterligare tillfälle att öka förståelsen om fallet. Detta dokument utgör underlag för en gemensam dis-
kussion om FöretagsNära och om dessa tolkningar. Diskussionen utgör även vidare input i forsk-
ningsprocessen och kommer att vara föremål för framtida tolkningar. En serie workshops är tänkt att 
utgöra arena för diskussion av olika teman som kort presenteras i detta papper, temana kommer att 
diskuteras mer utförligt vid respektive workshop.  
 

STUDIENS UTFORMNING 
Först en beskrivning av hur studien utformats. Upplägget i studien kan delas in i två faser, baserat på 
de två olika metoder som används. Den första delen av studien syftade till att jag som forskare skulle 
sätta mig in i och försöka förstå FöretagsNära. Här var det viktigt för mig att få en god bild av pro-
cessen och att samla så mycket detaljerat material som möjligt om fallet. Metoden byggde därför på 
observations- och intervjustudier med liten interaktivitet. Syftet med den här studien har från början 
varit brett utformat för att kunna fånga processen och inte missa intressanta vinklar på organisering-
en av FöretagsNära. I takt med att processen fortskridit har även syftet utvecklats. I dagsläget formu-
lerar jag syftet som en fokus på att beskriva och tolka vad som händer och varför när samarbetsprojekt organise-
ras i mötet mellan olika institutioner13. 
 
Resultatet av den första fasen är en utförlig processbeskrivning och ett antal teman som jag ser som 
möjliga att gå vidare med. Dessa teman har tolkats med hjälp av organisationsteorier och kommer nu 
att redovisas/diskuteras i en serie workshops där aktörer som deltagit i och påverkat FöretagsNära är 
med och diskuterar de resultat som studien hittills har lett fram till. Den andra fasen har flera syften. 
Dels syftar den till att återföra resultaten av studiens första del till aktörerna i kommun och arbets-

                                              
12 Med tolkning menas här det inom samhällsvetenskapen centrala sättet att bedriva reflekterande forskning, nämligen att 
medvetet göra teoretiska antaganden och ta hänsyn till språket och förståelsens betydelse. (Se Alvesson & Sköldberg, 
1994)  
13 Med institutioner menas här normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkomman-
de beteendemönster. Institution är närmast liktydigt med etablerad konvention. Institutioner kan vara formellt reglerade i 
lagen men kan också utgöras av informella sedvänjor, vanor och traditioner. (NE.se, 2006-05-03) 
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förmedling och dels syftar den till att testa de tolkningar som gjorts utifrån dessa resultat. Denna fas 
kommer sedan att övergå i ytterligare en analyserande och skrivande fas.   
 

EN FÖRSTA UPPSÄTTNING TOLKNINGAR AV FÖRETAGSNÄRA 
Detta avsnitt syftar till att kort presentera ett antal olika tolkningar som kan göras utifrån fallet Före-
tagsNära med hjälp av organisationsteorier. Dessa olika tolkningar utgår ifrån delvis olika perspektiv 
på organiseringsprocessen och är ett sätt att bidra med ett antal sätt att se på organiseringen av Före-
tagsNära. Inom samhällsvetenskapen är tolkning och reflektion centralt eftersom det sätter fokus på 
att det inte finns en enda sanning som någon har monopol på, utan det finns ständigt en mängd olika 
tolkningar och perspektiv. De tolkningar som presenteras här kommer att ligga till grund för en vida-
re diskussion i ett större sammanhang och skall ses som förslag på tolkningar, inte som ett anspråk 
på att berätta ”den enda sanningen”.  
 

ORGANISERINGEN AV FÖRETAGSNÄRA 
FöretagsNära kan ses som ett led i en mer omfattande utveckling där kommuner tar allt mer ansvar 
för frågor som rör näringslivsutveckling, även om kommunal näringspolitik på intet sätt är något nytt 
(Söderholm, 1991). I takt med att allt fler samhällsaktörer får intrycket att arbetslösheten ökar och att 
företagen får det allt svårare att överleva den internationella konkurrensen verkar allt fler kommuner 
organisera sig för att göra en lokal insats. Detta kan tolkas som att den kommunala organisationen 
anpassar sig efter förändringar i omgivningen.  
 
När nya uppgifter skall hanteras i en organisation uppstår ett behov av organisering och så fort det 
inte finns en självklar plats för den nya uppgiften i den befintliga strukturen måste den befintliga 
strukturen anpassas. Så kan man beskriva situationen när FöretagsNära skulle dras igång. Då Före-
tagsNära finansierades av medel från verksamheter inte direkt knutna till näringslivsutveckling (via 
kommunstyrelsen) fanns ingen naturlig plats för FöretagsNära i den befintliga organisationen. Lös-
ningen på det formella planet blev en projektorganisation (läs mer om projektorganisering i Lundin 
& Söderholm, 1995) med nybildade ledningsgrupper knutna till sig för att utöva kontroll och styrning 
över det nya arbetssättet och de pengar som tillskjutits.  
 
Organisering i projekt kan ses som ett sätt att hantera osäkerhet (Lindkvist & Söderlund, 2002). Att 
organisera projekt i komplexa miljöer är delvis att bryta ny mark eftersom det inte alltid finns några 
färdiga mallar för hur sådan verksamhet bör utformas. I den offentliga sektorn ses projekt ofta som 
ett medel för att bryta med stabilitet och byråkrati och medföra större flexibilitet, medan projekt i 
privata företag mer associeras med något planerat, väldefinierat och kontrollerat (Sahlin-Andersson 
& Söderholm, 2002). Denna tudelade bild av projekt får intressanta följder i organiseringen av Före-
tagsNära eftersom flera av aktörerna i projektet därmed kan antas ha olika bilder av vad organisering 
i projekt syftar till och innebär sett till deras bakgrund i företagssektorn respektive den offentliga sek-
torn. Inom projektperspektivet finns mycket att tolka FöretagsNära utifrån. I en antologi om projek-
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tets paradoxer (Sahlin, 1996) talar författarna om projekt som kollektiva, utåtriktade och avgränsade 
företeelser, och lyfter fram aspekter på projekt som lösning på problem eller problem som söker lös-
ning, samt visar på behovet av eldsjälar.  
 
Organisationsstrukturen har stor inverkan på vad organisationer gör och hur medlemmarna tänker 
och handlar. Organisationer med hierarkisk struktur och arbetsfördelning kan ses som heterogena 
och kan ha koalitioner med olika mål och intressen, samt olika resurser för att hävda dessa intressen. 
Offentliga organisationer och deras enheter kan även ingå i koalitioner med andra organisationer, of-
fentliga eller privata (Christensen et al., 2005). Strukturen kring FöretagsNära kan beskrivas som hie-
rarkisk och arbetsfördelningen mellan olika enheter i kommunen är vanlig. Det ligger därför nära till 
hands att anta att det borde finnas koalitioner som har olika intressen och dessa torde också ha olika 
resurser som de kan använda för att hävda dessa intressen. FöretagsNära, näringslivskontoret och 
arbetsmarknadskontoret ses här som olika enheter som har olika intressen och olika resurser. Ytterli-
gare komplexitet adderas genom att Arbetsförmedlingen ingår som en aktör i projektet, något som 
bland annat påverkar projektets samordning och styrning. Projekt beskrivs här även som innebäran-
de ett avsteg från rådande normer inom den organisation som bedriver det, men man kan också tolka 
själva projektorganiseringen som norm.  
 
Den informella strukturen kring FöretagsNära har även den stor inverkan på verksamheten och or-
ganiseringen. Först och främst tänker jag då på förankringen av beslut, vilken inte alltid sker enligt 
den formella strukturen. Ett exempel är den ”interna tankesmedjan” och dess möten om strategiska 
frågor. Ett annat exempel är de informella nätverk som bildas mellan olika aktörer med gemensam-
ma intressen i vissa frågor, som till exempel transport och logistik.  
 

MÅNGA MÅL - ETT OCH SAMMA MEDEL 
Konsekvenslogik är ett rationellt perspektiv på organisering och handlar om att klarlägga mål och 
mål–medelsamband hos organisationer och dess medlemmar. Problemlösning enligt en konsekvens-
logik handlar om att minska eller ta bort problemen, vilket innebär att man identifierar mål och pro-
blem, ser till vilka handlingsalternativ som finns, försöker identifiera möjliga konsekvenser samt ser 
till hur valet mellan alternativ skall genomföras (Christensen et al., 2005). 
 
I fallet FöretagsNära har ett flertal problem identifierats. Ett problem är att det så kallade obalansta-
let enligt många samhällsaktörer är för högt i Norrköpings kommun. Ett annat är att det uppfattas 
som att relationerna mellan kommun och etablerade företag är inte är tillfredsställande. Företagskli-
matet i kommunen bedöms av utomstående som sämre än i andra jämförbara kommuner, vilket är 
ännu ett problem som kommunaktörer identifierat. Som lösning på samtliga dessa problem har man i 
Norrköpings kommun identifierat ett handlingsalternativ – FöretagsNära. Det finns med andra ord 
flera mål, men endast ett medel för att uppnå dessa mål.  
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Den komplexa omgivningen och de många och skilda intressen som kommunen skall hantera med-
för att den kommunala verksamheten organiseras i enheter enligt en specialiseringslogik. De olika 
enheterna har då sina egna mål och intressen att ta hänsyn till och verka för att nå. FöretagsNära or-
ganiserades inledningsvis emellan flera befintliga enheter och det verkar ha rått en oklarhet om vilka 
intressen som är viktigast att tillvarata och vilka mål som är viktigast att uppnå. Å ena sidan finns de 
arbetsmarknadspolitiska målen och å andra sidan finns de näringspolitiska. FöretagsNära är en verk-
samhet som många aktörer i kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen har enats om att 
genomföra, det råder däremot inte enighet om vilka mål som är viktigast för projektet att uppnå. 
Detta kan tolkas som att det råder oenighet kring målen men inte kring medlet (Christensen et al., 
2005). 
 
Ett annat exempel på oenigheten kring målen och medlen rör samarbetet mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Bland vissa aktörer verkar samarbetet vara ett mål i sig medan det bland andra 
aktörer mer är fråga om att se samarbetet som ett medel för att nå målen. Oenigheten blir tydlig i 
diskussionen om hur FöretagsNära skall se ut efter år 2006, där vissa aktörer menar att samarbetet 
kan fortsätta men anpassas till att ske vid behov medan andra anser att det är viktigt att samarbetet 
fortsätter som förut eftersom det är ett av målen med arbetet.  
 

”GARBAGE CAN” SOM TANKEMODELL 
Beslutsprocessen kring FöretagsNära kan analyseras även i andra än instrumentella och rationella 
termer och en modell som hanterar fallets komplexitet är ”The Garbage Can” (Cohen et al., 1972) el-
ler ”soptunnemodellen”. Modellen fokuserar på att en valmöjlighet kan ses som en ”soptunna” i vil-
ken olika typer av problem och lösningar ”dumpas” av olika deltagare vartefter de genereras. Mixen 
av ”sopor” blir då beroende av den uppsättning soptunnor som för tillfället finns tillgängliga, vilka 
etiketter som fästs på tunnorna, vilket ”skräp” som för tillfället produceras och av den takt i vilken 
skräp samlas in och tas bort från arenan (Cohen et al., 1972). Tanken med soptunnemodellen är att 
deltagarna i beslutsprocessen försöker göra sig kvitt vissa problem och lösningar och att beslutsan-
ledningen i form av tunnan därför kommer att innehålla helt skilda element.  
 
FöretagsNära kan enligt den här modellen ses som en ”soptunna” i vilken olika aktörer har placerat 
olika problem, lösningar och beslutsanledningar. En ytterligare faktor som adderar komplexitet i be-
slutsprocessen är att aktörerna skiftar under resans gång, framförallt de som fattar beslut som rör Fö-
retagsNära. I början var till exempel kommunchefen en viktig aktör medan denne varit mer anonym 
sedan projektet kom igång och idéutvecklingsgruppen avvecklades. Problemen som tillskrivs Före-
tagsNära är kanske mest varierande och föremål för mest kontrovers. Att det är en god lösning på 
”problemet” (eller problemen) att besöka företag verkar alla vara eniga om men inte på vilket sätt 
detta skall göras. ”Soptunnemodellen” innebär också att lösningen kan söka ett problem istället för 
tvärt om (Cohen et al., 1972), vilket är ett intressant sätt att se på FöretagsNära. Detta innebär att 
lösningen redan finns och att olika aktörer till denna lösning kopplar ett antal problem som de vill bli 
av med, allt ifrån bättre relationer med företagen till att skapa fler jobb.   
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MENINGSSKAPANDE AKTÖRER 
Ett annat sätt att tolka de ”skillnader i intressen” som är tydliga i fallet FöretagsNära är att fokusera 
på hur olika aktörer ”skapar mening”. Detta meningsskapande bygger på att aktörerna bär med sig 
föreställningar om verksamheten i form av mentala kartor (Hellgren & Löwstedt, 1997). Dessa kartor 
påverkas både av individens tidigare erfarenheter och av de normer etc. som råder i den organisation 
där individen är verksam och innebär att individen tolkar sina nya upplevelser i ljuset av det tidigare 
kända. Individernas handlingar påverkas sedan av detta meningsskapande. I FöretagsNära är det tyd-
ligt att vissa föreställningar är gemensamma för vissa grupper av individer medan de skiljer sig gent-
emot andra individers föreställningar, vilket också får effekter på handlandet på individ-, grupp- och 
organisationsnivå.  
 

ORGANISERAT ”HYCKLERI” HANTERAR INTRESSEKONFLIKTER 
Ytterligare ett sätt att tolka den intressekonflikt som tydliggjorts kring arbetsmarknads- och närings-
livsfrågor i och med FöretagsNära är att frångå den traditionella administrativa visdomen om hur 
prat och beslut leder till handling och istället se till modeller grundade i praktikens utförande. Enligt 
Nils Brunsson (2002) är så kallat ”organiserat hyckleri14” vanligt i svenska kommuner eftersom dessa 
organisationer har att hantera många och ofta oförenliga intressen och krav. Modellen om organise-
rat hyckleri bygger på att prat och beslut inte nödvändigtvis leder till handling i samma riktning utan 
antar istället att relationen är omvänd, dvs. att prat och beslut i en riktning snarare leder till handling i 
rakt motsatt riktning (Brunsson, 2002). Detta kan vara ett sätt för aktörer att hantera motstridiga in-
tressen genom att diskussion och beslut tillfredsställer vissa aktörers behov och intressen medan den 
faktiska handlingen tillfredsställer andra behov. Begreppet hyckleri har en negativ klang eftersom 
normen säger oss att vi skall handla i enlighet med det vi har sagt och beslutat men det är viktigt att 
också beakta dess andra ansikte. Hyckleriet underlättar handlande i konfliktfyllda situationer genom 
att det skapar möjligheter och visst handlande skulle inte vara möjligt utan motsägelsefullt prat och 
beslut (Brunsson, 2003). 
 
En tolkning av pratet, beslutsfattandet och handlingarna kopplade till FöretagsNära skulle i dessa 
termer innebära att pratet och beslutsfattandet tillfredsställer de intressen som är mest viktiga utåt, 
den akuta arbetslösheten måste hanteras och det är viktigt att visa upp denna inställning gentemot 
kommuninvånare och beslutsfattare i stat etc. Handlingen som faktiskt sker är dock i en annan linje, 
där företagens tillväxt är i centrum och ökade arbetstillfällen en möjlighet endast i ett längre perspek-
tiv. Genom att agera och prata/besluta i olika riktningar kan kommunen erhålla legitimitet både från 
de aktörer som sätter arbetslösheten högst på dagordningen och från de aktörer som ser företagens 
tillväxt som första prioritet. Denna tolkning bygger på att det finns personer som värdesätter inte 
bara kommunens handlande utan också det som dess representanter säger och beslutar om (Bruns-
son, 2003).  
                                              
14 Med begreppet hyckleri menas här att säga en sak och göra något annat, eller att göra något och säga något annat. Be-
greppet har en negativ klang men kan i organisationssammanhang vara positivt eftersom det möjliggör handling. 
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Viktigt att beakta i detta sammanhang är också spänningen mellan ideologi och praktik; prat och be-
slut följer regler för vad som är möjligt att säga medan handlingar följer regler för vad som kan göras 
(Brunsson, 2003). Av det resonemanget följer att resultatet är att det övergripande målet, ”2006 fler i 
jobb 2006” är i linje med vad som är möjligt att säga, medan handlingen, FöretagsNära, är i linje med 
det som anses möjligt att göra, nämligen att förbättra situationen för företagen i regionen och på så 
sätt få dem livskraftiga nog att växa och anställa fler. Det är också tänkbart att det i den politiska ide-
ologin hos kommunens styrande partier inte är ”helt okej” att satsa på företagen i praktiken och där-
för rör pratet istället frågor som tros ligga väljarna och intressenter inom kommunen närmare till 
hands, nämligen arbetslösheten. Detta indikerar Brunsson (2003) när han säger att ”det finns saker vi 
kan göra men inte säga”.  
 

Vem har tolkningsföreträde? 
Diskussionen om olika mål och intressen föranleder frågan om vem som egentligen har rätt att tolka 
vad FöretagsNära är och syftar till att åstadkomma. Är det de aktörer som arbetar i verksamheten, är 
de dem som styr projektet, är det de ytterst ansvariga, eller är det kanske de som har tillskjutit finan-
sieringen? Olika aktörer definierar och talar om FöretagsNära på olika sätt, vilket har medfört att Fö-
retagsNära har iklätts en mängd olika dräkter under processens gång.  
 

INTERMEDIÄR ORGANISATION 
FöretagsNära är i nuläget organiserat som ett kommunalt projekt där Arbetsförmedlingen ingår som 
en partner. Men FöretagsNära kan också ses som en intermediär organisation. Terminologin ”inter-
mediär organisation” återfinns bland annat i strategiforskningen (Miles & Snow, 1986) där Lars No-
rén (2001) har valt att tala om intermediära organisationer som en mellanhand mellan producent och 
kund i IT-sammanhang. Denna terminologi kan även användas för att diskutera även andra feno-
men. Innebörden i begreppet ”intermediär” är en mellanliggande form eller något som förmedlar nå-
got. Med en sådan terminologi kan FöretagsNära ses som något som kopplar ihop dels kommunen 
och Arbetsförmedlingen och dels dessa bägge och företagen som besöks. FöretagsNära kan då också 
ses som något som förmedlar något, dvs. kommunens och Arbetsförmedlingens budskap till företa-
gen och företagens budskap till kommun och arbetsförmedling. FöretagsNära kan på ett liknande 
sätt också diskuteras i termer av ”gränsorganisationer”, ett begrepp som används för att beskriva or-
ganisationer som fungerar som tillfälliga brobyggare mellan personer eller organisationer med delvis 
oförenliga intressen (Guston, 1999; Eriksson, 2005). Guston (1999) menar att gränsorganisationer är 
generella fenomen i gränsen mellan politik och forskning och jag vill här göra en liknelse till gränsen 
mellan politik och företag. Det går att se på FöretagsNära på ett liknande sätt, som en brobyggare 
mellan kommun och arbetsförmedling, och mellan dessa bägge parter och företagen i kommunen.  
 
Genom att tolka FöretagsNära i termer av en intermediär eller en gränsorganisation väcks frågan 
vem som tar till vara vems intressen? I FöretagsNära kan man möjligen se det som att projektledaren 
för gruppens talan gentemot styrgrupperna och tar tillvara kommunens intressen, medan näringslivs-
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utvecklarna är de som möter företagen och tar tillvara deras intressen. Frågan är vad följden blir av 
att tolka FöretagsNära i termer av intermediär eller gränsorganisation? Hur uppfattar andra aktörer 
FöretagsNära och vad får det för konsekvenser? Vissa aktörer kan tänkas se FöretagsNära som en 
del av kommunen, medan det för andra kan te sig som en slags mäklare, någon som förstår företa-
gens villkor och kan föra företagens talan tillbaka in i kommunen. Bilden av FöretagsNära som in-
termediär torde också förstärkas genom att näringslivsutvecklarna har en företagsbakgrund och där-
med kan antas ha en legitimitet att föra företagens talan gentemot kommunen. 
 

ARENA FÖR MÖTEN MELLAN ORGANISATIONER OCH INSTITUTIONER 
FöretagsNära kan tolkas som en arena för möten mellan både individer, organisationer och institu-
tioner. Individer i och omkring organisationer har föreställningar om sin egen organisation och om 
de organisationer de möter. Elisabeth Sundin (2006) skriver i en artikel om den negativa bilden av 
kommunen som finns i samhället och inom den egna sfären, och även Barbara Czarniawska (1985) 
har skrivit om den offentliga sektorn som ”the ugly sister” jämfört med den privata sektorn. Maria 
Tullberg (2002) framför att en förklaring kan vara att det finns starka intressen som driver på dessa 
negativa (själv-) bilder av den offentliga sektorn, dels ideologiska och dels kommersiella. Föreställ-
ningar om offentlig sektor har bäring på den utveckling som kallas New Public Management och 
som innebär påtryckningar på att offentlig sektor bör efterlikna den privata för att bli mer effektiv 
och få mer legitimitet från sin omgivning. En del i denna utveckling har varit en mer projektoriente-
rad offentlig sektor (Sundin, 2002). Detta har bäring också på FöretagsNära eftersom projektet präg-
las av föreställningar om både kommun, arbetsförmedling och företagen som dessa tillsammans mö-
ter. Vilka konsekvenser får dessa föreställningar om ”de andra” och ”oss själva” i organiserings-
sammanhang och hur påverkar det samarbete mellan aktörer med olika bakgrund tillhörande olika 
organisationer? 
 

INSTITUTIONER PRÄGLAR INDIVIDER I ORGANISATIONER? 
Ett intressant sätt att problematisera FöretagsNära på är att utgå ifrån att de organisationerna som 
sammanförs här, kommun, arbetsförmedling och företag, präglas av olika institutioner som påverkar 
hur de är utformade och vad de syftar till att åstadkomma. Detta kan sedan antas få effekter både på 
organisations- och aktörsnivå. Nils Brunsson (1998) menar att alla organisationer är reglerade av in-
stitutioner i den meningen att de för sin existens är beroende av att det finns vitt omfattade föreställ-
ningar om vad en formell organisation är, hur den bör se ut och bete sig, samt vad dess omgivning 
består av. På ett övergripande sätt kan man enligt Brunsson urskilja minst tre olika institutioner och 
därmed tre olika sätt att utforma enskilda organisationer. Dessa institutioner kallar Brunsson den Po-
litiska organisationen, Företaget och Föreningen. Den Politiska organisationen är den institution som de flesta 
statliga och kommunala organisationer bygger på. Institutionen Företaget är den viktigaste förebilden 
för varuproducerande organisationer medan Föreningen är den viktigaste förebilden för exempelvis in-
tresseorganisationer.  
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Varje institution består enligt Brunsson (1998) av en uppsättning idéer. Dessa är olika såväl när det 
gäller hur organisationer relateras till staten som i andra avseenden. Olikheterna gör det möjligt och 
relevant att diskutera det lämpliga i att utforma enskilda organisationer i enlighet med den ena eller 
andra institutionen. I fråga om legitimitet, finansiering och egenskaper finner vi avgörande olikheter 
mellan Företaget och den Politiska organisationen men trots att institutionerna i sig innebär stora skillna-
der är det svårt att finna lika stora skillnader mellan organisationer i praktiken. Detta beror på att or-
ganisationer är mer oklara och blandade än institutioner, då de typiskt sett bygger på drag från flera 
institutioner. Företag är delvis ”politiserade” och kommunala organisationer är delvis ”företagisera-
de” (Brunsson, 1998). 
 
I fallet FöretagsNära blir deras institutioner och dess olikheter tydliga i mötet mellan organisationer 
som påverkas olika mycket av de olika institutionerna. Kommunen och Arbetsförmedlingen påverkas 
till stor del av institutionen den Politiska organisationen, men i olika stor utsträckning och på olika sätt, 
medan de företag FöretagsNära möter till stor del kan antas påverkas mer av institutionen Företaget. 
Ett antagande görs här att FöretagsNära påverkas av dessa motstridiga institutioner också på aktörs-
nivå. Näringslivsutvecklarna i FöretagsNära har en bakgrund inom näringslivet vilket gör att de kan 
antas ha referensramar som är mer präglade av Företaget än av den Politiska organisationen, medan den 
organisation de representerar liksom många av deras samarbetspartners i kommun och arbetsför-
medling antas vara mer präglade av den Politiska organisationen. Detta antagande bygger på teorier om 
att organisationer och människor har referensramar som är präglade av olika institutioner som på-
verkar dem. Begreppet kognitiva kartor används ibland för att beskriva detta fenomen, både på orga-
nisations- och individnivå (Hellgren & Löwstedt, 1997). Frågan är vad detta möte mellan individer 
påverkade av olika institutioner får för följder? Är det en rimlig tolkning? 
 

RESANDE IDÉER 
Ett sista sätt som jag har valt att se på FöretagsNära och de olika innebörder som olika aktörer lägger 
i verksamheten utifrån är en tolkning av fallet i termer av resande idéer (Czarniawska & Joerges, 
1996). Modellen om resande idéer förutsätter att det vid en viss tidpunkt och i ett visst sammanhang 
finns en idé (här handlar det möjligen om en idé om offentlig näringslivsutveckling) som översätts15 
till någon typ av objekt (t.ex. koncept som ”FöretagsNära” i Västerås, ”1000 Företag” i Eskilstuna, 
Business Region Göteborg). När denna idé har materialiserats och blivit en del av den formella struk-
turen kan den sedan resa till andra sammanhang. Då idén överförs till en annan organisation över-
sätts den av aktörer i den nya organisationen för att passa det lokala sammanhanget och idén kan då 
materialiseras på nytt för att sedan leda till handling genererad av idén. Det är dock inte säkert att 
handlingen är i linje med idén eftersom aktörernas översättning av den påverkar utfallet (Skålén, 
2002). Idén reser sedan vidare till andra organisationer om dessa verksamheter anses som lyckade 

                                              
15 Översättning avser här ett teoretiskt begrepp som innebär att en aktör gör en egen tolkning av något i termer av den-
nes förförståelse.  
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och ibland får idén karaktären av moden eller institutioner. Ett exempel på detta är de kommuner 
som kommer till Norrköping på studiebesök och vill se hur FöretagsNära arbetar.  
 
Anledningen till att idén överförs från andra organisationer kan vara att organisationens aktörer i 
dessa idéer ser lösningar på egna problem. En viktig poäng i denna modell är att det är aktörer och 
dessas agerande som gör att idéer reser mellan organisationer. Aktörerna kan agera på olika sätt och 
hantera idén olika; de kan modifiera den, överge den, lägga till variabler till den, etc. (Czarniawska & 
Jorges, 1996, med hänvisning till Latour). I fallet FöretagsNära verkar det rimligt att anta att olika ak-
törer i kommunen har översatt idén olika beroende på vilka problem de identifierat som FöretagsNä-
ra skall utgöra lösning till. Vidare har FöretagsNära materialiserats i enlighet med en tolkning som 
vissa aktörer ställer sig bakom och det har lett till handling som ligger i linje med den översättningen. 
Undan för undan framförs sedan under processens gång invändningar mot den översättningen i för-
hållande till andra översättningar av idén. En annan tolkning bygger på att alla aktörer i FöretagsNä-
ras närmaste omgivning inte känner till den ursprungliga idén eller kanske har gjort egna översätt-
ningar av andra idéer.  
 
Denna tolkning kan också kopplas till begreppet ”mimetisk isomorfism” som (DiMaggio & Powell, 
1983) innebär att organisationer som verkar inom samma fält tenderar att härma varandra i sätt att 
organisera på grund av osäkerhet, där exempelvis orsak-verkansamband och mål är oklara eller där 
det finns många olika sätt att organisera verksamheter på. I fallet FöretagsNära kan visst agerande 
tolkas som att aktörerna söker vägledning i organiseringen av FöretagsNära bland andra kommuner. 
Fältet skulle i det här fallet bestå av kommuner som organiserar sig för näringslivs- och arbetsmark-
nadsutveckling. Aktörer i FöretagsNära skaffar information om sätt att organisera via studiebesök 
och samarbeten med andra kommuner samtidigt som andra kommuner i sin tur ”benchmarkar” (dvs. 
införlivar metoder m.m. som en framgångsrik konkurrent använder) Norrköping för att se hur Före-
tagsNära arbetar. Enligt Powell & DiMaggio (1983) tenderar de organisationer som anses som fram-
gångsrika inom ett fält att härmas av andra organisationer.   
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BILAGA C – KOMMUNENS OCH ARBETSFÖRMEDLINGENS 

ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 
I föreliggande bilaga beskrivs kommunens organisatoriska förutsättningar med utgångspunkt 
i kommunens roll och uppgift som samhällsaktör, följt av en redogörelse för organisatoriska 
strukturer i Norrköpings kommun. Därefter beskrivs Arbetsmarknadsverkets organisation 
liksom den lokala organisationen hos Arbetsförmedlingen i Norrköping. Beskrivningarna ut-
går från tiden för genomförandet av FöretagsNära, det vill säga 2004-2006. 
 
 

KOMMUNEN – EN GENERALIST MED LOKALT SJÄLVSTYRE 
Sverige är indelat i kommuner och landsting som sköter de angelägenheter som anges i 
kommunallagen. Grunden till ansvaret är demokratin och det kommunala självstyret (1 § 
Kommunallag 1991:900). Regeringsformen stadgar kommunernas självstyre och där beskrivs 
kommunalt självstyre som en av grundpelarna i den svenska demokratin (Ringqvist, 1996). 
Kommunallagen fastställer det lokala ansvaret. Huvudprincipen är att kommunerna ansvarar 
för verksamhet som är lokal. Kommunerna har både obligatoriska och frivilliga uppgifter. De 
obligatoriska regleras i tvingande lagtexter och ger kommunerna direkt förvaltningsansvar för 
socialtjänst och grundläggande utbildning. Arbetsfördelningen mellan stat och kommuner är 
inte självklar och den förändras över tiden (Ringqvist, 1996). 
 
Det tredje kapitlet i kommunallagen beskriver kommunernas organisation och verksamhets-
former. I 1991 års kommunallag är flera ändringar införda i förhållande till föregående lag. 
En stor skillnad är friheten för kommunerna att organisera verksamheten på ett sätt som pas-
sar de lokala behoven (Ringqvist, 1996). Lagen reglerar framförallt kommunstyrelsens arbete 
och myndighetsutövningen. Organiseringsfriheten har enligt Ringqvist inneburit att kommu-
nerna har valt att organisera och styra verksamheten på många olika sätt. Samtidigt har 
forskning visat på en slående likriktning i ändringarna som genomförts (jfr Fernler, 1996). 
Ändringar i lagen har också medfört att kommunerna nu åläggs att ha en god ekonomisk 
hushållning och ställer större krav på ekonomisk planering och redovisning än tidigare. För-
utom riktlinjer för fullmäktiges och kommunstyrelsens roller och uppgifter står det kommu-
nerna fritt att organisera verksamheten.  
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Montin (1996) beskriver kommunernas utveckling och skriver att de har kommit att bli en 
slags multiorganisation i bemärkelsen att det inom ramen för den kommunala politiska do-
mänen finns olika enheter med olika grad av självständighet, egna normer och olika profes-
sionell kultur. Kommunal verksamhet, liksom mycken annan offentlig och privat verksamhet, 
kännetecknas av dynamik, komplexitet och diversifiering (Montin, 1996). Dessa karaktärsdrag 
tar sig uttryck i komplicerade och fragmentiserade nätverk, i ett utbrett professionstänkande 
och i oklara målsituationer. Politisk ledning av offentlig verksamhet handlar om att samordna 
och reglera dessa organisationer och institutioner. Det förväntas trots denna organisatoriska 
och institutionella diversifiering finnas en politisk auktoritet över den professionaliserade 
förvaltningens olika delar, hävdar Montin. De traditionella instrumentens förmåga att stödja 
den politiska och administrativa auktoriteten över verksamheter och organisationer minskar 
enligt Montin i takt med den ökade diversifieringen.   
 
Ansvaret för lokal näringslivsutveckling är fördelat på ett antal aktörer. Kommunsektorn an-
svarar, på obligatorisk basis, för företagandets infrastruktur, exempelvis för planering av bo-
stadsförsörjningen, kollektivtrafik, anläggning och underhåll av vägar och parker, eldistribu-
tion med mera (Ringqvist, 1996). Arbetsfördelningen mellan stat och kommuner när det 
gäller andra näringslivsärenden är att staten ansvarar för frågor som rör kommunikation, ar-
betsmarknad och övriga näringslivsfrågor medan kommunerna på frivillig basis kan engagera 
sig i näringslivsutvecklande verksamhet (Ringqvist, 1996). Kommunallagen (8 §) föreskriver 
att kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kom-
munen eller landstinget och att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare bara får 
lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Arbetsmarknadspolitiken är statens ansvar men 
kommunerna bidrar bland annat genom att skapa anpassade arbetstillfällen i den egna verk-
samheten och genom speciella projekt (Ringqvist, 1996).  
 
Kommunernas verksamhet på det näringspolitiska området är av en omfattande bredd och 
variation. I stort sett ser kommuner alla åtgärder som har någon effekt på det lokala närings-
livets verksamhet som en näringspolitisk åtgärd. Näringslivsfunktionen inom kommunerna 
bedriver därför en lång rad verksamheter, allt ifrån att hålla ”starta eget”-kurser till att agera 
lots för företagens ärenden genom den kommunala apparaten. Kommunala organisations-
modeller för administration av näringslivsverksamhet kan se olika ut (se Pierre, 1992, för en 
genomgång). Det praktiska arbetet med näringslivsutveckling är uppdelat på många olika för-
valtningar (jfr Alsén & Nilsson i Melin et al., 1984). Floran av verksamheter som kommuner 
kan utföra är rik och innebär att en mängd olika kommunala verksamheter samutnyttjas. Det-
ta ställer ofta krav på samordning mellan olika kommunala aktörer, framförallt i större kom-
muner. 
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NORRKÖPINGS KOMMUN 

I föreliggande avsnitt beskrivs de organisatoriska förutsättningarna Norrköpings kommun 
med fokus på näringslivs- och arbetsmarknadsfrågornas organisering.   
 

NORRKÖPINGS KOMMUN – ORGANISATION OCH STYRNING 
Norrköpings kommun antog 2001 en styrmodell som implementerades år 2003 och som in-
nebar att en uppdragsmodell med utgångspunkt i en vision som konkretiserades i program 
för kommunens olika verksamheter (Norrköpings kommuns hemsida, 2008-06-25, och 
”Riktlinjer för kommunens styrmodell”). När FöretagsNära initierades hade Norrköpings 
kommun en partiövergripande vision som benämndes ”Målbild 2010”. Denna vision antogs 
av kommunfullmäktige den 18 december 1997, och angav riktningen för det långsiktiga och 
gemensamma förändringsarbetet. ”Målbild 2010” föregicks av ”Målbild 2004”. Visionen ut-
gick från ett antal utvecklingsområden; social omsorg, utbildning, kultur, näringsliv och 
kommunikationer, stadsmiljö samt regional och internationell samverkan (se rapporten 
”Målbild 2010”). För samtliga utvecklingsområden föreslås långsiktiga satsningar och åtgär-
der för varje område. 
 
De kommunala programmen uttrycker den kommunalpolitiska viljan och har ett tidsperspek-
tiv på fyra år (se ”Riktlinjer för kommunens styrmodell”, 2006-04-30). Det finns exempelvis 
ett näringslivsprogram och ett arbetsmarknadspolitiskt program. Inget av dessa är lagstadga-
de. Förslagen till program för olika verksamheter utarbetas av respektive nämnd och beslutas 
av kommunfullmäktige. Ansvarig nämnd formulerar sedan uppdragsplaner mot bakgrund av 
program, planeringsförutsättningar och ekonomiska ramar. Uppdragsplaner skall innehålla 
konkreta, mätbara och uppföljningsbara mål. Uppdragsplanen har ett tidsperspektiv på ett år. 
I verksamhetsplanen beskriver kontoret eller motsvarande hur verksamheten skall bedrivas 
inom de ekonomiska ramar som ställts för verksamheten. Denna plan fungerar som en kvit-
tens på det uppdrag kontoret fått genom uppdragsplanen. Verksamhetsplanens tidsperspek-
tiv är ett år och dess innehåll skall rapporteras till nämnden. En av tankarna bakom modellen 
var att riktlinjerna skulle möjliggöra att kommunens olika verksamheter skulle göra mer lika 
med målet att åstadkomma tydligare administration och ökad kvalitet. 
 
De delar av kommunens organisation som har kopplingar till FöretagsNära visas i figur 16. 
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KommunrevisionenKommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens kontor 
Utskott Kommundirektör med stab 

Strategiska utskottet  Planeringskontoret 
(m.fl.)  Näringslivskontoret 

 Personalkontoret 
 Administrativa kontoret 

 
Figur 16: Norrköpings kommuns organisation  

Källa: I urval efter Norrköpings kommuns officiella organisationsschema, (se www.norrkoping.se, 2006-12-02) 
 

ORGANISATIONEN FÖR NÄRINGSLIVSFRÅGOR I KOMMUNEN  
Arbetet med näringslivsfrågor i kommunen vägleddes vid tiden för starten av FöretagsNära 
av ett styrdokument i form av ett näringslivsprogram. Programmet utarbetades under 2001-
2002 och gällde för perioden 2003-2006 (Näringslivsprogram för Norrköpings kommun 
2003-2006). Tidigare hade det inte funnits något sådant program, utan endast måldokumentet 
Målbild 2004. Näringslivsprogrammet tar sin utgångspunkt i de formuleringar i Målbild 2010 
som anger hur verksamheten skall bedrivas: 

“Enligt ”Målbild 2010” ska näringslivsutvecklingen i Norrköping bedrivas så: 

– att det för invånarna finns fler hållbara och långsiktiga arbetstillfällen 

– att det för företagen finns förutsättningar för att verka och utvecklas 

– att det skapas förutsättningar för samverkan med, och utveckling för, övriga organisa-
tioner.” (Ur Målbild 2010, Norrköpings kommun) 

Nämnder och kontor Kommunala bolag
 

Arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsnämnden 

Norrköpings Transportcentrum AB 
 
Marknadsbolaget Nya Norrköping AB 

Arbetsmarknadskontoret 
 

Försörjningsstödskontoret 
Destination Norrköping KB 

Utbildningskontoret 

Barn- och ungdomsnämnden

Utbildningskontoret 



 

Arbetet med att ta fram programmet var omfattande och processen förankrades både hos 
kommunens olika kontor och hos representanter från näringslivet. I näringslivsprogrammet 
uttrycks fyra målsättningar som skall vara uppnådda till utgången av år 2006: 

“Norrköping är en stark motor i Norrköping/Linköping-regionen som är den mest ex-
pansiva storstadsregionen i Sverige med högst procentuell tillväxt. 

Det har skapats fler arbetstillfällen inom verksamheter med högt förädlingsvärde i Norr-
köping och regionen 

Det finns en stark och växande framtidstro i Norrköping. 

Det finns en positiv bild och inställning till Norrköping och regionen ur ett företagar-, 
verksamhets-, boende- och utbildningsperspektiv.” (Ur Näringslivsprogram för Norrkö-
pings kommun 2003-2006) 

 
Implementeringen av näringslivsprogrammet fokuserades under 2003 för att få verkningsful-
la resultat genom att kommunala förvaltningar inspirerades att se över sin service- och kund-
prioritering med utgångspunkt i näringslivsprogrammet. 
 
Näringslivsfrågorna hanterades vid tiden för FöretagsNäras genomförande på en hög nivå i 
Norrköpings kommun. Näringslivsfrågorna kommer därför också ”högt upp på dagordning-
en”, förklarar näringslivsdirektören. Näringslivskontoret sorterar direkt under kommunled-
ningen och kommundirektören är näringslivsdirektörens chef. Näringslivsfrågorna hanteras 
politiskt i första hand via ett arbetsutskott under kommunstyrelsen, strategiska utskottet. I 
strategiska utskottet, som också går under benämningen ”stratu”, förankras ärenden, ges väg-
ledning och fattas inriktningsbeslut kring verksamhetsplaner och liknande. Stratu har därmed 
det politiska mandatet. Näringslivsdirektören ingår i kommunens ledningsgrupp som träffas 
en gång per vecka. I gruppen ingår alla förvaltningschefer. Vanligen är det ett forum för 
kommunens stora frågor, så som åtaganden gentemot skola och omsorg, och därför är det 
enligt näringslivsdirektören lite speciellt för Norrköping att näringslivsfrågorna finns repre-
senterade i ledningsgruppen. De senaste åren har näringslivsfrågorna blivit allt mer priorite-
rade i Norrköpings kommun, förklarar näringslivsdirektören i en intervju 2005. Utöver 
kommunledningen finns en informell gruppering, den så kallade ”10-gruppen”, samt en in-
formell ledningsgrupp; ”femgruppen”. Femgruppen utgörs av både förtroendevalda och 
tjänstemän. Politiker i gruppen är kommunstyrelsens ordförande, som även ansvarar för när-
ingslivsfrågorna, samt kommunstyrelsens vice ordförande, tillika ordförande i stadsplane-
ringsnämnden. På tjänstemannasidan är det kommundirektören, stadsbyggnadsdirektören 
och näringslivsdirektören som medverkar i gruppen. Dessa fem personer träffas en lunch i 
veckan och diskuterar frågor. Näringslivsdirektören beskriver det som en oerhört viktig arena 
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för honom, och därmed för näringslivsfrågorna. Genom femgruppen får näringslivsdirektö-
ren en frekvent och kontinuerlig kontakt med både den politiska ledningen och tjänsteman-
naledningen.  
 
Näringslivskontoret är den organisation som ansvarar för genomförandet av näringslivsverk-
samheten i kommunen. Dess verksamhet leds av näringslivsdirektören. På näringslivskonto-
ret arbetar omkring sju personer, vissa med näringslivsrelaterade uppgifter och andra med 
administrativa uppdrag. 
 

ORGANISATIONEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR I KOMMUNEN  
Kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor reglerades vid tiden för FöretagsNäras ge-
nomförande av ett arbetsmarknadspolitiskt program som togs av kommunfullmäktige den 28 
januari 2005 och som avsåg mandatperioden fram till oktober 2006. Programmet är ett plane-
ringsunderlag i kommunens styrprocess och omfattar de arbetsmarknadspolitiska frågorna 
som i första hand sköts av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Programmet an-
ger de mål som verksamheten skall uppnå och beskriver de medel som skall användas för 
detta ändamål. Det arbetsmarknadspolitiska programmet ”rör sig” inom ett kommunalpoli-
tiskt område, som i första hand gränsar mot näringslivsprogram, program för livslångt läran-
de och socialpolitiskt program. Det övergripande målet med arbetsmarknadspolitiken i Norr-
köpings kommun är full sysselsättning och att alla norrköpingsbor skall klara egen 
försörjning. Målet är att arbetslösheten 2006 skall vara i nivå med genomsnittet i Östergöt-
land, och fortsatt förbättring mot genomsnittet i riket. Det betyder att minst 2000 fler norr-
köpingsbor skall ha ett arbete 2006 (se Arbetsmarknadspolitiskt program för Norrköpings 
kommun, 2005-2006). 
 
I Norrköpings kommun finns, liksom i de flesta andra kommuner, en arbetsmarknadsnämnd, 
som utgör ett samarbetsorgan för att utforma arbetsmarknadspolitiken efter de lokala förut-
sättningarna. Ordföranden och en majoritet av ledamöterna i arbetsmarknadsnämnden utses 
på förslag av kommunen. Ledamöterna företräder Länsarbetsnämnden, kommunen, facken 
och näringslivet. 
 
Chefen för arbetsmarknadskontoret har arbetat med arbetsmarknadspolitiska frågor sedan 
1970-talet. Som chef för arbetsmarknadskontoret i kommunen är hon ansvarig för arbets-
marknadsfrågorna inför arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Hon är aktiv på 
kommunledningsnivå och sitter även med i arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadskonto-
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rets chef har ett övergripande chefsroll för arbetsmarknadsfrågorna och hon har en operativ 
chef under sig som ansvarar för verksamheten på kontoret.  
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN – STATENS UTFÖRARE I 

ARBETSMARKNADSFRÅGOR 
Arbetsförmedlingens historia sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal. Verksamheten drevs un-
der de första 40 åren med kommunalt huvudmannaskap (Johansson, 1995). År 1940 inrätta-
des Statens arbetsmarknadskommission för att verkställa arbetsmarknadspolitiska insatser 
och länsarbetsnämnderna inrättades (www.arbetsformedlingen.se, 2008-06-30). Uppgiften 
var framförallt att trygga folkets försörjning under kriget. Detta innebar att staten tog över 
huvudmannaskapet och allt sedan dess har ansvaret varit odelat statligt. 1948 skapades Ar-
betsmarknadsverket som fick till syfte att omsätta den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela 
landet.  
 
Riksdag och regering styr arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Uppgiften att genomföra politi-
ken handhas av en rikstäckande organisation som (fram till 2008) går under benämningen 
Arbetsmarknadsverket (jfr ”Arbetsmarknadspolitik i förändring” Arbetsmarknadsstyrelsen, 
1998). ”Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628) reglerar den 
arbetsmarknadspolitiska verksamhetens innehåll och uppgifter. Övergripande målsättningar 
för verksamheten och institutionella förutsättningar regleras huvudsakligen i ”Förordning 
med instruktion för Arbetsmarknadsverket” (2001:623). Uppdraget förtydligas i den årliga 
budgetpropositionen och i regleringsbrevet. Där preciserar regeringen uppdraget och slår fast 
mål, hur anslagen får användas och vilka krav på återrapporteringar som gäller under det 
kommande året. Uppdraget från riksdag och regering är således utgångspunkten för Arbets-
marknadsverkets planering (www.amv.se, 2005-12-02). AMS styrelse fastställer årligen verk-
samhetsplanen samt de föreskrifter och riktlinjer som i övrigt behövs för att på ett enhetligt, 
rättssäkert och effektivt sätt kunna genomföra de mål och uppdrag som tilldelats Arbets-
marknadsverket. Målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbets-
marknad. Arbetsmarknadspolitiken skall tillsammans med övrig politik bidra till att målet 
med den ekonomiska politiken uppnås, det vill säga full sysselsättning och ökat välstånd ge-
nom en god och uthållig ekonomisk tillväxt. 
 
I regeringens instruktion för AMS och i förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten (2000:628) dikteras verkets huvuduppgifter. Dessa är:  

– att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft, 
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– att främja sysselsättning och kompetensutveckling för arbetslösa personer på en effektiv 
och flexibel arbetsmarknad, 

– att underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och för-
hindra utslagning från arbetsmarknaden, 

– att motverka långa tider utan reguljärt arbete, samt 
– att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och på andra sätt bidra till ökad jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män samt till ökad mångfald i arbetslivet. 
 
Förordningen föreskriver också att formerna för verksamheten bedrivs i form av platsför-
medling, vägledning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslivsinriktad rehabilitering, ar-
betslivstjänster, och vissa anställningsfrämjande åtgärder (5 §, 2000:628). 
 

ARBETSMARKNADSVERKETS ORGANISATION  

Arbetsmarknadsverket omfattar vid tiden för FöretagsNäras genomförande två myndighets-
nivåer. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är den centrala myndigheten medan Länsarbets-
nämnden är en regional myndighet som återfinns i varje län (med viss särskild organisation 
för Gotland). Arbetsförmedlingen ingår i Länsarbetsnämnden i respektive län och är ingen 
egen myndighet (Arbetsmarknadsstyrelsen, 1998). Arbetsmarknadsverkets organisation för-
tydligar Arbetsförmedlingens sammanhang: 
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Riksdag 

Regering 

 
Figur 17: Arbetsmarknadsverkets organisation 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen (1998) 
 
AMS fungerar som chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och har som huvuduppgifter 
att leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i Sverige. AMS 
sätter upp mål och riktlinjer för verksamheten i länsarbetsnämnderna och följer upp och ut-
värderar deras resultat, samt fördelar de resurser som myndigheten har till sitt förfogande 
(Arbetsmarknadsstyrelsen, 1998). Under 2005 hade Sverige omkring 20 länsarbetsnämnder 
och cirka 325 arbetsförmedlingar (www.amv.se, 2005-12-02).  
 
Arbetsmarknadsverket beskrivs som en sammanhållen organisation med övergripande ansvar 
för ledning och uppföljning organiserat hos AMS och länsarbetsnämnderna och med det 
operativa ledningsansvaret utlagt på arbetsförmedlings- och institutionschefer (se Arbets-
marknadsstyrelsen, 1998). Av tradition har Arbetsmarknadsverket haft en stor handlingsfri-
het jämfört med andra statliga myndigheter. 1980-talets krav på förändringar medförde att en 
förnyelseprocess med syfte att öka flexibiliteten och effektiviteten inleddes. Förändringsarbe-
tet fortsatte under 1990-talet och målstyrning är idag ett centralt instrument inom verket. Det 
innebär bland annat att rätten att fatta beslut i löpande ärenden delegeras så långt ut i organi-
sationen som möjligt. Tanken är att besluten skall fattas av den förmedlare som möter kun-
den så att besluten kan fattas snabbt och anpassas till kundernas behov.  

AMS Stab 
Rådgivande 

Lan:s Stab Länsarbetsnämnder 
– Lan:s styrelse 

– Länsarbetsdirektör

Delegationen för 
yrkesinriktad re-

habilitering 

Arbetsmarknads-
institut 

Arbetsförmedlings-
nämnder 

Arbetslivstjänster 

Arbetsförmedlingar 

Arbetsmarknads-
styrelsen (AMS) AMS Tjänster 
Generaldirektör 



 

I förordningen (2000:628, 19 §) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten stipuleras i de 
övriga bestämmelserna att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall bedrivas i sam-
verkan med andra aktörer på arbetsmarknaden. Bland aktörerna som räknas upp ingår för-
säkringskassan, myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer. Arbetsmark-
nadsverket har också en samverkanspolicy som beskrivs i dokumentet ”I samverkan kan vi 
åstadkomma mer” (www.amv.se, 2005-12-02). Regionalt samverkar Arbetsmarknadsverket 
kring frågor som berör regional tillväxt och utveckling, vilket sker framför allt inom ramen 
för partnerskap som bildas för regionala tillväxtprogram (www.amv.se, 2005-12-02). Arbetet 
bygger på tanken att mål och strategier för en hållbar tillväxt formuleras regionalt. Samverkan 
bidrar till att förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken utifrån lokala behov och förut-
sättningar. Tanken bakom samverkanspolicyn är att arbetsmarknadspolitiken står inför stora 
utmaningar och att det är en viktig uppgift för AMV att klara arbetskraftsförsörjningen och 
se till att fler människor kommer ut i arbetslivet (www.amv.se, 2005-12-02).  
 
Den övergripande verksamhetsidén för Arbetsförmedlingen är att ”Vi skall medverka till att 
arbetsgivare får arbetskraft och att arbetssökande får arbete.” (jfr www.amv.se, 2005-12-02). 
Arbetsförmedlingen arbetar efter de tre principerna enhetlighet (ett enhetligt tjänsteutbud över 
landet), rättssäkerhet (lagar och förordningar tillämpas på rättssäkert enhetligt sätt, likvärdiga 
krav på arbetssökande) och effektivitet (hjälp till självhjälp, personellt stöd vid behov). Arbets-
förmedlingens uppdrag kretsar kring matchning, utbildning och aktivering. Arbetsförmed-
lingen arbetar med hjälp till självhjälp till arbetssökande och arbetsgivare, riktade insatser och 
program i form av tjänsteutbud samt servicevägar i form av Internet, kundtjänst och lokala 
arbetsförmedlingar (”Välkomna till Arbetsförmedlingen”, 2005-10-19).   
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN SOM STATLIG ORGANISATION 

Ahrne och Garsten (1998) diskuterar vad som kännetecknar statlig arbetsförmedling och vad 
staten som organisation betyder för själva Arbetsförmedlingen, liksom vilka organisatoriska 
begränsningar det leder till. Arbetsförmedlingens verksamhet bygger, liksom all statlig verk-
samhet, på medborgarskapet. Därmed skall Arbetsförmedlingen behandla medborgarna efter 
en slags rättviseprinciper. Genom reglering begränsas vilka medborgare Arbetsförmedlingen 
skall vända sig till men huvudsakligen är förmedlingen till för alla medborgare. I praktiken 
vänder sig dock Arbetsförmedlingen huvudsakligen till medborgare som är utan jobb (Ahrne 
& Garsten, 1998). Samtidigt utövar staten via Arbetsförmedlingen en kontroll av de arbetslö-
sa. Johansson (1992) beskriver dess dubbla roll i förhållande till sina klienter som ett centralt 
karaktärsdrag för Arbetsförmedlingen. De tillhandahåller service samtidigt som de utövar 
kontroll.  
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Arbetsförmedlingens roll är inte huvudsakligen att ordna arbeten åt arbetslösa utan att för-
medla arbeten i andra organisationer. Dessa arbeten återfinns oftast i olika typer av företag 
men också i andra offentliga organisationer. Arbetsförmedlingen blir därmed beroende av 
dessa organisationer i omgivningen för att kunna utföra sitt uppdrag. Någon formell rätt att 
placera arbetskraft i andra organisationer har Arbetsförmedlingen aldrig haft och har därför 
länge varit beroende av att ha bra kontakter med omgivningen. Företagskontakter har varit 
en central del av Arbetsförmedlingens verksamhet under många år. Den statliga Arbetsför-
medlingen ansvarar sedan länge för utförandet av vissa tjänster åt företag som letar arbets-
kraft. Den så kallade ”gyllene regeln”, som formulerades tidigt inom Arbetsförmedlingen 
(enligt Ahrne et al., 1985, fanns den t.ex. med i SFS 1966:368 § 4), uttrycker målsättningen att 
“Vid arbetsförmedling skall eftersträvas att varje arbetsgivare får bästa möjliga arbetskraft 
och varje arbetssökande det arbete som är lämpligast för honom.” (Ahrne et al., 1985, sid. 
14) Vi kan därför säga att Arbetsförmedlingen har två olika slags ”klienter” vars intressen 
ofta skiljer sig åt; arbetstagare och arbetsgivare (jfr Johansson, 1992). Arbetsförmedlingens si-
tuation kan beskrivas som klämd mellan politiska överenskommelser och marknadskrav (jfr 
Johansson, 1997).  
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN I NORRKÖPING – ORGANISATION  

Arbetsförmedlingen i Norrköping är som andra organisationer en verksamhet i ständig ut-
veckling. Den här redogörelsen baserar sig på tidpunkten för inledningen av FöretagsNära, 
dvs. 2004-2005. Under genomförandet av FöretagsNära omorganiseras verksamheten på ett 
genomgripande sätt och från år 2006 är formerna för verksamheten andra.  
 
I Östergötland är landshövding Björn Eriksson även ordförande för Länsarbetsnämnden, en 
nämnd som har sitt säte i Linköping. Länsarbetsdirektören leder Länsarbetsnämndens arbete. 
I länet finns 13 arbetsförmedlingar. I Norrköping organiseras Arbetsförmedlingen på basis av 
olika branschområden i tre kontor med varsin chef som alla delar det övergripande ansvaret 
(fram till omorganisationen vintern 2006 då en ny uppdelning infördes baserat på den arbets-
sökandes behov).  
 
Arbetsförmedlingen har en etablerad företagsbesöksverksamhet där sju personer arbetar cir-
ka 75 % av sin tid med att besöka företag. Gruppen benämns ”företagsgruppen” och gör år-
ligen cirka 1400 företagsbesök. Det finns ingen verksamhetsbeskrivning för denna verksam-
het men arbetet går ut på att föra en dialog utifrån Arbetsförmedlingens uppdrag att fastställa 
behov av personal eller utbildning som kan tillgodoses genom Arbetsförmedlingens ordinarie 
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organisation och service. Företagsgruppens medlemmar och deras indelning i branschområ-
den respektive specialiteter visas i tabellen: 
   
Arbetsförmedlingens  
företagskontakt 

Branschområde Specialitet 

”Arne”  Bygg, transport, lager-logistik, service  Bygg, transport 
”Alvar” Bygg, transport, lager-logistik, service  Restaurang, frisör, service 
”Alf” Industri, teknik, kontor  Verkstadsföretag 
”Anita”  Industri, teknik, kontor  Pappersindustri 
”Anna”  Industri, teknik, kontor  Kontor, administration 
”Anders” Vård, handel, undervisning  Försäljning, omsorg, pedagog 
”Anneli”  Vård, handel, undervisning  Vård, omsorg, pedagog 
 
Vart och ett av Arbetsförmedlingens tre kontor har med minst två personer i företagsgrup-
pen. Personerna i gruppen har därmed olika chefer.  
 

 272  



 

BILAGA D – MEDVERKANDE I OLIKA GRUPPERINGAR MED 

ANKNYTNING TILL FÖRETAGSNÄRA 
 
 
Som en översikt över deltagande personer i olika grupperingar redovisas i föreliggande bilaga 
samtliga personer med inblandning i FöretagsNära. Först presenteras de anställda i projektet, 
därefter de närmaste styrgrupperna och personer i angränsande verksamheter. I syfte att klar-
göra personernas tillhörighet till olika verksamheter har personerna givits alias med tre olika 
begynnelsebokstäver. N i början av namnet markerar att personen representerar kommunens 
näringslivsutvecklande verksamheter medan begynnelsebokstaven A markerar tillhörighet 
hos Arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadskontor. När bokstaven K utgör 
första bokstav i namnet innebär det att personen är representant för kommunens men inte 
för enbart näringslivssidan eller arbetsmarknadssidan. Indelningsgrunden följer den idé som 
sägs ligga till grund för satsningen och som handlar om att ”arbetsmarknadens parter” skall 
samverka med ”näringslivssidans parter” genom tillväxtagendan och FöretagsNära i syfte att 
åstadkomma en kraftsamling. Kommunledningen och ansvariga kommunpolitiker ges en 
egen beteckning för att markera att de inte är med i någon av aktörsgrupperna. I listan åter-
finns också personer som inte har givits några alias i berättelserna om FöretagsNära eftersom 
de förekommer i liten utsträckning.  

FÖRETAGSNÄRA – PROJEKTGRUPPEN  
- ”Noel”, projektledare FöretagsNära, anställd på näringslivskontoret (NÄK) i Norrköpings kommun  
- ”Nils”, näringslivsutvecklare, projektanställd på NÄK i Norrköpings kommun    
- ”Nina”, näringslivsutvecklare, projektanställd på NÄK i Norrköpings kommun, genomför pilotstudien 

för FöretagsNära som externkonsult 
- ”Niklas”, näringslivsutvecklare, projektanställd på NÄK i Norrköpings kommun  
- ”Natalie”, näringslivsutvecklare, projektanställd på NÄK i Norrköpings kommun  
- ”Norton”, näringslivsutvecklare med inriktning mot utbildningssidan, anställd i Norrköpings kommun  
- ”Nelly”, assistent i FöretagsNära, anställd på NÄK i Norrköpings kommun 
- ”Arne”, Arbetsförmedlingen, ledamot i OLGA under 2004, ingår i idéutvecklingsgruppen, Arbetsförmed-

lingens företagsgrupp  
- ”Alvar”, ledamot i OLGA under 2004, ingår i idéutvecklingsgruppen, Arbetsförmedlingens företagsgrupp   
- ”Anita”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp    
- ”Anna”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp    
- ”Anneli”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp  
- ”Alf”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp   
- ”Anders”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp    
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OPERATIVA LEDNINGSGRUPPEN FÖR FÖRETAGSNÄRA (OLGA/PUU-GRUPPEN)  
- ”Norbert”, näringslivsdirektör Norrköpings kommun, strategiska utskottet under kommunstyrelsen (KS), 

”femgruppen” (informell ledningsgrupp för kommunen) 
- ”Ann-Kristin”, chef för Arbetsmarknadskontoret, (strategiska utskottet under KS) 
- ”Noah”, vd ProNova Science Park (kommunalt bolag i Norrköpings kommun), ansvarig för Drivbänken 
- ”Nikolaus”, Transportcentrum (kommunalt bolag i Norrköpings kommun) 
- ”Alfhild”, chef på Arbetsförmedlingen i Norrköping  
- ”Agneta”, chef på Arbetsförmedlingen i Norrköping efter 2005-10-01 
- ”Noel”, projektledare FöretagsNära, anställd på NÄK i Norrköpings kommun, gruppens sekreterare 

POLITISKA STYRGRUPPEN FÖR TILLVÄXTAGENDAN (KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA) 
Ledamöter 
- ”Klas” (s) förtroendevald kommunpolitiker, kommunalråd, kommunstyrelsens (KS) ordförande, strate-

giska utskottet under KS, ”femgruppen” (informell ledningsgrupp), gruppens ordförande  
- ”Kjell” (m) förtroendevald kommunpolitiker, strategiska utskottet under KS, gruppens vice ordförande  
- ”Karin” (s) förtroendevald kommunpolitiker, kommunalråd, arbetsmarknadsnämnden (AMN) 
- ”Kurt” (v) förtroendevald kommunpolitiker  
- Representant (c), förtroendevald kommunpolitiker, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

(AVN) (inget alias) 
Ersättare 
- Representant (mp) förtroendevald kommunpolitiker 
- Representant (s) förtroendevald kommunpolitiker, AMN, AVN (inget alias) 
- Representant (kd) förtroendevald kommunpolitiker, AMN, AVN (inget alias) 
Övriga (beredande chefer, sekreterare) 
- ”Norbert”, näringslivsdirektör, bereder frågor om näringslivsområdet 
- ”Ann-Kristin”, chef för arbetsmarknadskontoret, bereder arbetsmarknadsfrågor 
- ”Noel”, projektledare FöretagsNära, anställd på NÄK i Norrköpings kommun, gruppens sekreterare 

IDÉUTVECKLINGSGRUPPEN FÖR TILLVÄXTAGENDAN  
- ”Karl”, kommundirektör Norrköpings kommun, ordförande idéutvecklingsgruppen  
- ”Ann-Kristin”, chef för arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun 
- ”Norbert”, näringslivsdirektör Norrköpings kommun 
- ”Noah”, vd för ProNova Science Park (kommunalt bolag i Norrköpings kommun) 
- ”Nikolaus”, vd för Transportcentrum (kommunalt bolag i Norrköpings kommun) 
- ”Nathan”, vd för Marknadsföringsbolaget (kommunalt bolag i Norrköpings kommun) 
- ”Alfhild”, chef på Arbetsförmedlingen i Norrköping  
- ”Noel”, projektledare FöretagsNära  
- ”Karolina”, planeringsstrateg på Planeringskontoret i Norrköpings kommun, idéutvecklingsgruppens 

sekreterare 
- Chefen för Utbildningskontoret i Norrköpings kommun (inget alias) 
- Chefen för Socialkontoret i Norrköpings kommun (inget alias) 
- Chefen för Försörjningsstödskontoret i Norrköpings kommun (inget alias) 
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NÄRINGSLIVSKONTORET NORRKÖPINGS KOMMUN (DE SOM OMNÄMNS I TEXTEN) 
- ”Norbert”, näringslivsdirektör 
- ”Nora”, informationsansvarig, ansvarig för kompetensgrupp tillväxt 
- ”Nicole”, näringslivssekreterare  
- ”Nadia”, näringslivsstrateg  
- ”Neo”, medarbetare från 2006 

DEN ”INTERNA TANKESMEDJAN” 
- ”Karl”, kommundirektör Norrköpings kommun 
- ”Norbert”, näringslivsdirektör Norrköpings kommun 
- ”Noah”, vd för ProNova Science Park (kommunalt bolag i Norrköpings kommun) 
- ”Nikolaus”, vd för Transportcentrum (kommunalt bolag i Norrköpings kommun) 
- ”Nathan”, vd för Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping (kommunalt bolag i Norrköpings kommun) 

LÄNSARBETSNÄMNDEN I ÖSTERGÖTLAND OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN I NORRKÖPING  
- Länsarbetsdirektören(inget alias) 
- Biträdande länsarbetsdirektören (senare länsarbetsdirektör)  
- ”Alfhild”, chef på kontoret för bygg, transport, lager, logistik och service på Arbetsförmedlingen Norr-

köping, ledamot i OLGA & idéutvecklingsgruppen 
- Chefen för kontoret för vård, handel och undervisning på Arbetsförmedlingen Norrköping, ingår i idéut-

vecklingsgruppen 
- Chefen för kontoret för industri, teknik och kontor på Arbetsförmedlingen Norrköping, ingår i idéutveck-

lingsgruppen  
- ”Agneta”, chef på Arbetsförmedlingen Norrköping efter 2005-10-01 
- ”Arne”, Arbetsförmedlingen, ledamot i OLGA under 2004, ingår i idéutvecklingsgruppen, Arbetsförmed-

lingens företagsgrupp och FöretagsNära 
- ”Alvar”, ledamot i OLGA under 2004, ingår i idéutvecklingsgruppen, Arbetsförmedlingens företagsgrupp 

och FöretagsNära 
- ”Anita”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp och FöretagsNära  
- ”Anna”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp och FöretagsNära  
- ”Anneli”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp och FöretagsNära  
- ”Alf”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp och FöretagsNära 
- ”Anders”, Arbetsförmedlingens företagsgrupp och FöretagsNära 

ÖVRIGA 
- Landshövdingen i Östergötland, tillika ordförande i Länsarbetsnämnden, Björn Eriksson 
- Arbetslivsminister Hans Karlsson (s) 
- Extern konsult som medverkar i genomförandet av FöretagsNäras pilotstudie (inget alias) 
- ”Katrin” (s) förtroendevald kommunpolitiker, kommunalråd, strategiska utskottet under kommunstyrel-

sen, ledamot i kommunstyrelsen 
  




