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Förord 

Under augusti 2003 genomförde NFF (nordisk företagsekonomisk förening) en konferens i 
Reykjavik, Island under temat "Scandinavian Sagas of Management". Vid konferensen 
presenterade en grupp företagsekonomiska forskare från Högskolan i Gävle ett antal paper 
som återges här. Texterna presenterades inom olika spår och har lett till livliga samtal mellan 
författarna kring frågor som rör entreprenörskap och organisering. Texterna fokuserar begrepp 
som förändring, delaktighet, kompetens, genus och strategi. Texterna kan ses som exempel på 
de tankar och idéer som just nu finns bland företagsekonomiska forskare vid Högskolan. 

Två av texterna är skrivna av forskarstuderande och konferensbidragen blir viktiga delar i 
deras arbete med sina avhandlingar. De forskarstuderandes deltagande vid konferensen 
speglar en fortsatt utveckling av forskarutbildningen i företagsekonomi vid Högskolan. Detta 
är resultatet av ett målmedvetet arbete att på sikt öka egenrekryteringen av disputerad 
personal. 

Andra texter, författade av disputerade forskare, har utvecklats till artiklar för publicering i 
olika tidskrifter. Sammantaget visar detta på en ökad närvaro av företagsekonomiska forskare 
från Högskolan vid internationella konferenser. 
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Delaktighet i förändring 

Inledning 
Hösten 1996 genomfördes en enkätstudie på Stora Cells massafabrik i Skutskär. Enkäten 
ingick som en förstudie i ett gemensamt forskningsprojekt mellan Högskolan i Gävle och 
Stora Cell. Ett allmänt syfte med enkäten var att fungera som en explorativ studie utifrån 
vilken mer fokuserade frågeställningar sedan formulerades. Det mera precisa syftet med 
enkäten var att ta reda på hur de anställda operatörerna i fabriken uppfattade de tämligen stora 
förändringar som då höll på att genomföras i fabriken. Dessa förändringar gick under namnet 
Projekt S2000 och syftade till att modernisera fabriken. Projekt S2000 var således någonting 
som samtliga operatörer kom i kontakt med, direkt genom deltagande i olika delprojekt eller 
indirekt genom att arbetsuppgifterna ändrades. 

Enkätstudien genomfördes som ett självständigt arbete (C-uppsats) uppdelat i två rapporter. 
Den första rapporten (Babazadeh 1997) fokuserade resultaten för hela gruppen medan den 
andra rapporten fokuserade skillnader mellan olika skiftlag och avdelningar (Sjöberg 1998). 
Slutsatsen från den första rapporten var att operatörerna var nöjda med sitt eget och gruppens 
arbete men att relationen till chefer på olika nivåer var mindre bra. Resultaten visade också att 
det aktiva deltagandet i de olika projekten som var knutna till S2000 var begränsat till en 
mindre grupp operatörer (18%). Slutsatsen från den andra rapporten var att det fanns stora 
skillnader mellan hur de olika skiftlagen och avdelningarna fungerade. I ett skiftlag svarade 
91% av de tillfrågade att ledningen tydligt markerar vilka mål som ska uppnås, i ett annat 
skiftlag svarade endast 42% av de tillfrågade att ledningen tydligt markerar vilka mål som ska 
uppnås. Bägge rapporterna presenterades och diskuterades i projektets styrgrupp på Stora Cell. 

Som ett andra steg i analysen bestämde vi oss för att göra en faktoranalys på det ursprungliga 
enkätmaterialet från 1996. Med hjälp av en faktoranalys kan vi identifiera ett mindre antal 
faktorer som förklarar variationer i hur respondenterna har svarat på frågorna. Dessa faktorer 
kan genom en tolkningsprocess representera grupper av personer som har svarat på ett 
liknande sätt på en grupp frågor. 

Syftet med studien är att med hjälp av faktoranalys se om det är möjligt att identifiera grupper 
av respondenter som går att koppla till aktörernas sätt att förhålla sig till förändring, dels på 
individnivå och dels på gruppnivå. 

Delaktighet och förändring - teoribakgrund 
Sedan 1970-talet har ett stort antal artiklar skrivits om personalens delaktighet i 
förändringsprocesser. Sashkin (1976) kallar dessa ansatser för "humanistic" eller "people 
approaches". Sashkin anger fyra olika former av delaktighet som fortfarande känns aktuella; i 
målformuleringar, i beslutsfattande, i problemlösning och i genomförande av förändringar. 

Staudenmayer, Tyre och Perlow (2002) studerar hur förändring kommer till stånd i 
organisationer. De menar att den traditionella synen där problem driver fram förändring måste 
kompletteras med ett synsätt där variationer i arbetsrytmen kan bidra till att avgörande 
förändringar i sättet att arbeta kommer till stånd. De använder begreppet "temporal shifts" för 
att beskriva de episoder då ledtider läggs in i arbetsrutinerna och vanliga rutiner bryts för att 
ge utrymme för eftertanke. Temporal shifts beskrivs som ett brott i sättet att tolka och förstå 
den information som finns. Temporal shifts underlättar organisatorisk förändring på fyra olika 
sätt. 1) De sätter igång processer i situationer där alla tar arbetet för givet. Man stannar upp 
och reflekterar över hur jobbet görs. 2) De ger tid över och ett utrymme att göra förändringar 
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som tidigare inte varit möjliga. 3) De fungerar som en koordinator som kopplar ihop aktörer 
från olika områden men som tidigare inte träffades. 4) De blir symboler för att förändring är 
ett viktigt och prioriterat område. 

Staudenmayer, Tyre och Perlow menar att temporal shifts inte behöver föregås av problem 
utan kan användas för att förebygga problem i organisationen. Kopplat till vår kontext kan 
man säga att det stora investeringsprojektet i ny teknisk utrustning som pågick när enkäten 
genomfördes var en enda stor temporal shift. Alltså ett tillfälle för de anställda att reflektera 
över invanda rutiner och arbetssätt. Det betyder i sin tur att de svar vi fått präglas av en 
förhållandevis positiv syn på förändring jämfört med om vi hade frågat vid ett tillfälle då inga 
stora investeringar gjordes. Men som resultaten visar finns det fortfarande en grupp som 
känner sig mindre involverad, trots det stora utrymme som finns för att delta i olika 
förändringsprojekt. 

Romme (1997) pekar på två trender i dagens arbetsliv, dels ett växande krav på ökad 
effektivitet och flexibilitet i produktionen, dels ett ökat ansvar för de anställda att delta i beslut 
som rör den egna arbetsplatsen. Dessa i sig motstående trender baserade på auktoritet 
respektive självbestämmande bildar utgångspunkten för Romme and Witteloostuijn (1999) 
som menar att det inte räcker att fokusera på beteenden när det gäller att skapa delaktighet i 
organisationer. Även organisationens strukturer påverkar medarbetarnas möjligheter att delta 
aktivt i olika processer. Som ett led i strävan att bygga en struktur som skapar bättre 
förutsättningar för delaktighet använder de begreppet "circular organizing" taget från Ackoff. 

Circular organizing bygger på idén att de personer som har bäst förutsättningar att lösa ett 
problem är de som är närmast problemet. För att få dessa lokala aktörer att delta i 
förändringsprocesser skapas arbetscirklar som består både av personer med ledningsansvar 
och utan ledningsansvar. På så sätt finns både den lokala kännedomen och beslutanderätten 
representerade i samma grupp. Inom arbetscirklarna finns utrymme för samtal och utveckling 
av nya idéer och rutiner. Tanken är inte att arbetscirklarna ska ersätta den traditionella 
ledningen utan ses som ett komplement till den hierarkiska strukturen, ett sätt att jämka ihop 
kraven på auktoritet med kraven på självbestämmande. 

Romme and Witteloostuijn's resonemang är intressanta därför att de pekar på strukturens 
betydelse när det gäller delaktighet och förändring. Även om förutsättningarna för delaktighet 
i förändring är goda i den kontext som vi studerat finns de traditionella strukturerna ändå kvar. 
Även om man deltar i olika förändringsprojekt är det inte ovanligt att man sedan återgår till 
sitt vanliga arbete i den vanliga strukturen. Delaktighet handlar alltså både om beteenden och 
strukturer. 

Van de Ven and Poole (1995) identifierar fyra olika processteorier för att beskriva förändring i 
organisationer. Dessa fyra är; life cycle, teleology, dialectics och evolution. Det gemensamma 
syftet för processteorierna är att de förklarar hur och varför en organisation förändras. Dessa 
teorier är idealtyper och kompletterar varandra genom att de bygger på olika begrepp och 
fokuserar olika nivåer av organisationen. Life cycle theory bygger på en biologsik metafor om 
organisk tillväxt för att förklara förändring. Förändringar sker stegvis och på ett i förväg 
planerat sätt och resulterar till slut ii att det planerade målet nås. Teleological theory bygger på 
tanken att det frans en avsikt med förändringsarbetet och vad det ska leda till men att vägen 
dit är oklar. Målen är socialt konstruerade och skapas av de olika aktörerna. Förändringen sker 
genom en kontinuerlig process av målformulering, genomförande, utvärdering och 
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modifiering. Dialectical theory bygger på idén om kraft och motkaft där olika teser möts och 
konkurrerar med varandra. Förändring sker när någon av de olika idéerna vinner gehör som är 
tillräckligt stort för att påverka ett stabilt jämviktsläge. Huruvida förändringen leder till en 
förbättring eller ej är en öppen fråga. Evolutionary theory bygger på idén om naturligt urval 
där nya sätt att arbeta visar sig vara bättre än gamla och därför integreras i organisationen. 

För vårt vidkommande är det teleologiska och livscykelperspektivet mest intressant. Det 
teleologiska perspektivet är intressant därför att det väl speglar operatörernas syn på 
förändring. Alltså att de i stort är positivt inställda till de förändringar som sker men att det 
inte är helt klart hur de krav som ställs ska nås. Livscykelperspektivet å andra sidan ligger väl 
i linje med ett ledningsperspektiv där planer formuleras och sedan implementeras i 
verksamheten i olika steg. Ska man förstå operatörernas delaktighet i förändringsprocesser bör 
man alltså komplettera det traditionella managementperspektivet med ett synsätt som bättre 
speglar hur aktörerna uppfattar förändringsarbetet. Ett första steg är då att öka förståelsen 
kring hur operatörerna resonerar. 

Geyer (1994) diskuterar begreppen alienation och participation och menar att människors 
delaktighet (participation) i grunden bygger på att människor känner sig tillhöra ett 
sammanhang där man kan göra sin röst hörd. Detta bygger i sin tur på att man förstår och kan 
förhålla sig till den växande komplexitet som finns i omgivningen. För att kunna delta måste 
man förstå var man kan delta för att bäst ta till vara på ens intressen och kunskaper. 

"Thus, developing a reasonable amount of understanding of the structure and working of the 
society one lives in is essential for preventing alienation and for effectively participating 
where one can make oneself count most." Geyer (1994,15) 

Geyer menar att många människor nöjer sig med det som kallas Compensatory Participation, 
alltså att man inte tar ställning i de stora frågorna i samhället, t ex regeringsval, men att detta 
kompenseras av ett aktivt deltagande i mindre sammanhang som t ex idrottsföreningar, mm. 
Intresset för att begränsa sin delaktighet drivs framför allt av den av den ökande graden av 
komplexitet i det postmoderna samhället. Flera av de val som vi ställs inför kan kännas både 
meningslösa och omöjliga att sätta sig in i. Det blir helt enkelt för mycket att ta ställning till. 

Geyers resonemang kan kopplas direkt till studiens resultat eftersom han erbjuder en möjlig 
tolkning av hur vi kan förstå det faktum att det trots goda förutsättningar ändå finns en grupp 
människor som inte deltar i förändringsarbetet. 

Jaeger and Pekruhl (1998) diskuterar mellanchefers roll i skapandet av delaktighet bland de 
anställda. De definierar delaktighet som möjligheten att ta beslut som är relaterade till det 
egna arbetet efter eget omdöme och oberoende av överordnade. De menar att delaktighet inte 
bara är kopplat till arbetet i sig utan även till arbetsorganisationen och till arbetsvillkoren 
generellt. I takt med att operatörer och anställda erbjuds en större delaktighet förändras också 
rollen som chef, särskilt för olika typer av mellanchefer. En förutsättning för att större 
delaktighet ska uppnås är att mellancheferna samarbetar och skapar förutsättningar för en 
sådan delaktighet. Studier som fokuserat mellanchefer visar också att deras attityd till ökad 
delaktighet är mycket positiv. 
Andra studier visar dock att mellanchefer hindrar utvecklingen av nya arbetsrutiner som 
bygger på delaktighet. Jaeger and Pekruhl menar att mellanchefens nya roll är att motivera och 

4 



Delaktighet i förändring 

stödja. Ett annat alternativ är att de integreras i de nya självstyrande grupper som etableras. I 
båda fallen krävs fortbildning som stödjer mellanchefen i sin nya roll. 

Även om fokus i denna studie inte :tigger på mellancheferna är de ändå viktiga när det handlar 
om operatörernas intresse och förmåga att delta i förändringsarbeten. Det är rimligt att anta att 
operatörernas närmaste chef präglar förutsättningarna för delaktighet. 

Faktoranalys 
Genom faktoranalys försöker man finna variabler (i vårt fall de i enkäten ingående frågorna på 
individ och gruppnivå) som på något sätt hör ihop. "Faktoranalys är samlingsnamnet på ett 
flertal statistiska tekniker med vars hjälp en uppsättning variabler kan sammanfattas i ett 
mindre antal hypotetiska variabler" (Aronsson 1997,266). Man analyserar korrelationer 
mellan variablerna och detta ger till resultat en reduktion av variabelmängden till ett mindre 
antal faktorer. Faktoranalysen kan användas för att förklara bakomliggande dimensioner som 
sedan formuleras i text. Vår tanke var att genom att "leka med data" på detta sätt så skulle vi 
upptäcka nya mönster (dimensioner) i enkätsvaren. Det var framför allt faktoranalysens 
kvalitativa drag som gjorde att vi intresserade oss för denna metod. De kvalitativa dragen 
speglas dels i att faktoranalysen tillåter en induktiv ansats där det är det empiriska materialet 
snarare än teorin som styr vad forskaren ser, dels i att faktoranalysens resultat förutsätter ett 
stort mått av tolkning för att få en betydelse. Faktoranalysen kan alltså ses som en länk mellan 
två olika metodansatser. 

I en enkätundersökning där frågorna är formulerade som i vår kan vissa svårigheter uppstå i 
analysarbetet. Det analysprogram (SPSS) vi använder vid faktoranalysen utgår från att svaren 
är jämnt distribuerade utefter ett kontinuum (normalfördelning). Men vår enkät innehåller 
endast fyra skalsteg där dessutom skevheter i svaren dem emellan kan leda till missvisande 
resultat "this procedure may lead to biased results, where the bias depends on the number of 
scale steps and the skewness of the observed variables" (Olsson 1980). 

Ett sätt att upptäcka om resultatet är missvisande är att beräkna korrelationskoefficienterna på 
ett annat sätt och se om resultatet avviker från SPSS-körningen. För att testa hur robusta våra 
resultat är har vi kört enkätsvaren på ett alternativt sätt med hjälp av SAS som använder 
polykoriska korrelationskoefficienter. "as a possible solution to this problem, the polychoric 
correlation coefficiient is suggested as an estimator of the "true" correlation for cases in which 
the underlying variables can be assumed to be normally distributed" (ibid). Det framkom då 
att resultaten från de två skilda körningarna visade mycket stor överensstämmelse. Detta 
tolkar vi som att begränsningen till fyra skalsteg inte har påverkat resultatet. 

Enkäten som gick ut till operatörerna består av 73 frågor ställda till 110 personer. Frågorna är 
indelade i fyra grupper: bakgrundsfrågor, frågor på respektive individ-, grupp- och 
företagsnivå. 

I Bilaga 1 och 2 presenteras två olika faktoranalyser. Aronsson (ibid) låter oss veta att vid en 
urvalsstorlek om 100 är faktorladdningar >0,3 signifikant. Vi har valt att endast ta med 
variabler med faktorladdningar >0,4. Den första faktoranalysen behandlar påståendena på 
individnivå och är resultatet av en tvåstegsprocess. Först foll det ut en matris med sju faktorer. 
Fyra frågor (112, 117, 118 och 121) som tog plats under flera faktorer och hade låg laddning 
ströks. Detta gjorde faktorerna entydigare, vilket senare underlättade analysarbetet. Därefter 
gjordes en ny körning på återstående frågor vilket resulterade i fem faktorer. 
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De högsta korrelationsvärdena i matrisen återfinns i princip uppåt och till vänster. Det betyder 
att faktor ett har störst korrelation mellan svaren på de ingående frågorna i frågebatteriet och 
faktor fem har de lägsta. Man kan också utläsa att de nedersta påståendena inom varje faktor 
har lägst samband. Det är på den nivån strykningarna gjordes vid omtaget. Fortfarande är vissa 
frågor lite tveksamma, t ex 110; "Min chef lyssnar på mig...", den fmns representerad i tre 
faktorer med inte med särskilt höga värden. Vi har dock valt att ta inte stryka frågan. 

Den andra faktoranalysen behandlar frågorna på gruppnivå (se Bilaga 2). Denna gång gjordes 
inga omtag. Körningen resulterade i fyra faktorer. Man kan kanske diskutera om någon fråga 
är så svajig att den bör lyftas ut, t ex 217; "Vi har stor kapacitet att ge kritik i gruppen". Den 
förekommer i de första tre faktorerna med relativt låg laddning. 

Verbal tolkning av faktorer på individnivå 
Här följer en beskrivning av de fem faktorer som identifierats på individnivå. Faktorerna är 
rubricerade enligt följande. De som är aktiva, de som är nöjda med sin arbetssituation, de 
distanserade positiva, de nyvunna positiva och de som är utanför. De påståenden som ingår i 
varje faktor presenteras i avtagande faktorladdning. 

De som är aktiva 

107. (0,829) Jag anser att S2000 har ökat mitt självförtroende 
106. (0,825) Jag känner att jag deltar aktivt i S2000 
105. (0,747) Jag far löpande information om hur S2000 utvecklas i de delar som rör mig 
108. (0,630) Jag är optimistisk inför S2000 
115. (0,413) Jag har bra utvecklingsmöjligheter inom företaget 

De personer som finns i denna grupp deltar aktivt i de olika projekt som pågår inom ramen för 
S2000 och är allmänt optimistiska inför S2000. De anser också att deltagandet i de olika 
projekten har ökat deras självförtroende och att de får löpande information om hur projekten 
som de deltar i utvecklas. De känner också att de har bra utvecklingsmöjligheter inom 
företaget. 

Denna grupp fokuserar på det egna aktiva deltagandet. De uttrycker också att arbetet har lett 
till en personlig utveckling hos dem själva (ökat självförtroende), vilket tyder på att arbetet 
känns meningsfullt på ett bredare plan och att de själva kan påverka sitt arbete. Drivkraften 
kommer från individen själv och det finns utrymme för fortsatt utveckling. 

De som är nöjda med sin arbetssituation 

120. (0,755). Jag har de resurser jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 
116. (0,738). Jag får tillräcklig utbildning för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 
114. (0,610). Jag har tillräcklig utbildning för att klara av mitt arbete 
119. (0,580). Jag far den information som jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 
102. (0,507). Jag känner mig nöjd med min insats på arbetsplatsen 
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De personer som finns i denna grupp tycker att de har både information, resurser och den 
utbildning de behöver för att göra sitt arbete. De känner sig också nöjda med sin insats på 
arbetet. 

Denna grupp fokuserar framför allt på sin egen roll i förändringsarbetet. De har både 
befogenheter (resurser) och förmåga att delta i förändringsarbetet. Att man far information och 
utbildning tolkar vi som att de har en ömsesidig relation med sin närmaste chef Drivkraften 
kommer framför allt från individen men en antydan finns att man nått en nivå som man är 
nöjd med. 

De distanserade positiva 

101. (0,723) Mitt arbete är intressant 
113. (0,698) Jag kan rekommendera andra att jobba på min arbetsplats 
109. (0.589) Min chef motiverar mig att arbeta i gruppen 
111. (0,539) Jag har stort förtroende for min närmaste chef 
110. (0.440) Min chef lyssnar på mig när jag har något jag vill prata om 

De personer som finns i denna grupp tycker att deras arbete är intressant. De kan också 
rekommendera andra att jobba på samma arbetsplats. De har också stort förtroende för sin 
närmaste chef och tycker även att denne motiverar den att arbeta i gruppen. 

Denna grupp deltar också i förändringsarbetet men på ett mer distanserat och allmänt sätt. 
Man lägger stor tyngdpunkt på den närmaste chefens roll i förändringsarbetet och attityden till 
chefen är positiv. Drivkraften kommer framför allt från chefen som motiverar. Jobbet 
fungerar. 

De nyvunna positiva 

123.(-0,670) Min arbetssituation har blivit sämre det senaste året 
103. (0,569) Jag är med och påverkar förändringar på arbetsplatsen 
104. (0.560) Jag har på senare år fått större ansvar 
110. (0,525) Min chef lyssnar på mig när jag har något jag vill prata om 

De personer som finns i denna grupp tycker att deras arbetssituation har blivit bättre det 
senaste året. De känner också att de är med och påverkar förändringar på arbetsplatsen och 
tycker att de har fatt större ansvar det senaste året. De tycker också att deras chef lyssnar på 
dem när de har något de vill prata om. 

Denna grupp ger strakast uttryck förr att en förändring har skett och att man vunnits över till att 
nu ha en positiv syn på förändringarna. De tycker att saker har blivit bättre och att de är med 
och påverkar i bred mening. De frågor som dyker upp här är breda och lite allmänt hållna 
vilket vi tolkar som att de inte är fullt insatta i själva genomförandet av projekten. Drivkraften 
kommer från alla de positiva händelser som har skett under senare tid. 

De som är utanför 

102. (-0,405) Jag känner mig nöjd med min insats på arbetsplatsen 
111. (-0,528) Jag har stort förtroende för min närmaste chef 
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104. (-0,463) Min chef lyssnar på mig när jag har något jag vill prata om 
122. (0,671) Jag skulle vilja ha mer ansvar i mitt arbete 

De personer som frans i denna grupp känner sig inte nöjda med sin insats på arbetsplatsen. De 
tycker också att de skulle vilja ha mer ansvar i sitt arbete och har dåligt förtroende för sin 
närmaste chef. De tycker inte att deras närmaste chef lyssnar på dem när de har något de vill 
prata om. 

Denna grupp är den enda som är uttalat negativ till sin egen arbetssituation och förhållandet 
till sin närmaste chef. Vi tolkar det som att de står utanför de förändringsprojekt som pågår. 
Drivkraften kommer från någon annan verksamhet. Jobbet är ett levebröd. 

Det gemensamma temat för dessa faktorer är karaktären av delaktighet som återspeglas i de 
olika grupperna. Gruppen "nyvunna" skiljer sig från de andra i så motto att den talar om 
förändring och har reagerat positivt på denna. Vad avser karaktär av delaktighet är grupp fyra 
efter förändringen snarlik gruppen "distanserade". 

Verbal tolkning av faktorer på gruppnivå 
Här följer en beskrivning av de tre faktorer som identifierats på gruppnivå: Den interagerande 
gruppen, den respekterande gruppen, den tilldelade gruppen och den påverkade gruppen. 

Den interagerande gruppen 

214. (0,854) I gruppen ställer vi uppför varandra 
213. (0,852) Sammanhållningen i vår grupp gör att vi samarbetar bättre 
205. (0.840) Vår förmåga att lyssna på varandra i gruppen är bra 
204. (0,786) I vår arbetsgrupp har vi lätt att tala med varandra 
212. (0,785) Jag trivs med arbetskamraterna 
206. (0,774) Vi har en öppen kommunikation inom gruppen 
215. (0,717) Det är sällan vi bråkar om något i gruppen 
216. (0,537) Vi tar tag i problemen direkt när de uppstår 
217. (0,422) Vi har stor kapacitet att ge kritik i gruppen 
218. (0,415) Vi har stor kapacitet att ta kritik i gruppen 

De personer som finns i denna grupp tycker att gruppens medlemmar ställer upp för varandra 
och att man har en bra sammanhållning som gör att man samarbetar bättre. De tycker också att 
de har en öppen kommunikation där de både talar med och lyssnar på varandra. De trivs med 
sina arbetskamrater och det är sällan de bråkar om något i gruppen. De tar tag i problem så 
fort de uppstår. 

Denna grupp speglar en tydlig interaktion mellan personerna i både ord (samtal) och handling 
(ställer upp, tar tag i problem). Vi tolkar det som att gruppen har hittat ett sätt att arbeta som 
fungerar, åtminstone utifrån ett internt perspektiv. 

Den respekterande gruppen 
202. (0,753) Det är viktigt att vi i gruppen kan ta över varandras arbete 
203. (0,666) Vi kompletterar varandras kunnande inom vårt arbetslag 
219. (0,611) Gruppen har ofta förslag på förbättringar till ledningen 
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201. (0,584) Alla på vår avdelning kan arbeta med de flesta maskiner 
218. (0,557) Vi har stor kapacitet att ta kritik i gruppen 
217. (0,470) Vi har stor kapacitet att ge kritik i gruppen 

De personer som finns i denna grupp tycker att man kompletterar varandras kunnande i 
gruppen. De tycker också att det är viktigt att de som är med i gruppen kan ta över varandras 
arbete, alla på avdelningen kan också arbeta med de flesta maskiner. Personerna i gruppen har 
ofta förslag på förbättringar till ledningen. De har också stor kapacitet att ge och ta kritik i 
gruppen. 

Denna grupp har också hittat ett sätt att arbeta men som bygger mer på en sorts respekt 
gentemot varandra (kompletterar varandra) än interaktion med varandra. Samarbetet är 
behovsdrivet och grundat på välvilja snarare än en grundstruktur i gruppen. Förslag finns i 
gruppen men lämnas till ledningen snarare än att man själv tar tag i dem. 

Den tilldelade gruppen 

208. (0,814) Vi får löpande information om hur S2000 utvecklas i de delar som rör gruppen 
207. (0,780) Vi diskuterar ofta kring S2000 i gruppen 
209. (0,649) S2000 har skapat bättre klimat i gruppen 
217. (0,427) Vi har stor kapacitet att ge kritik i gruppen 

De personer som finns i denna grupp tycker att de får information om de delar av S2000 som 
rör gruppen. De diskuterar också ofta om S2000 i gruppen och tycker att S2000 har skapat ett 
bättre klimat i gruppen. Denna grupp förhåller sig mer distanserad till de förändringsprojekt 
som pågår men är ändå positiva i en bred mening. De kan även ge kritik till varandra. 

Trots den positiva grundtonen saknar denna grupp helt uttryck för hur de arbetar. Frågan 
uppstår då huruvida de kan sägas ha ett arbetssätt. Påståendena är allmänna (diskuterar, bättre 
klimat). Vi tolkar det som att gruppen inte framträder som en viktig del i organisationen för 
dessa personer. Man finns i en grupp men det sätter inga spår hos individen. 

Den påverkade gruppen 

210. (0,810) Gruppens självförtroende har blivit bättre det senaste året 
209. (0,544) S2000 har skapat bättre klimat i gruppen 
211. (0,690) Uppskattning i form av belöningar i gruppen har ökat vår prestation 

De personer som finns i denna grupp har fått ett bättre självförtroende och tycker att klimatet i 
gruppen blivit bättre. Även prestationen har förbättrats. 

Även på gruppnivå identifierar vi en gruppering där förändring framträder tydligt. Den 
påverkade gruppen har reagerat positivt på förändringar men med hänvisning till ganska 
allmänna kommentarer (blivit bättre). Denna grupp skiljer ut sig från de andra grupperna på 
ett likartat sätt som grupp fyra på individnivå. 

Det gemensamma temat för faktorerna på gruppnivå är karaktären av interaktion, dvs på vilket 
sätt gruppens medlemmar samtalar och amarbetar. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att med hjälp av faktoranalys identifiera faktorer som går att koppla till 
aktörernas sätt att förhålla sig till förändring, dels på individnivå och dels på gruppnivå. Med 
hjälp av faktoranalysen identifierade vi fem olika grupperingar på individnivå och fyra på 
gruppnivå. 

Tre resultat är särskilt intressant att lyfta fram på individnivån. För det första finns det en 
grupp av personer som är starkt involverade i förändringsarbetet, de aktiva. Denna grupp har 
drag som kan kopplas till teorier kring entreprenörskap och intraprenörskap. Alltså att de 
själva tar initiativ till olika saker. För det andra finns det en grupp av personer som har 
genomgått en stor förändring i sin attityd till delaktighet i förändringsarbete, de nyvunna. 
Detta visar att det finns en potential hos människor att öka sin delaktighet på olika sätt. För 
det tredje finns det en grupp som markant skiljer sig från de andra, de som är utanför. En 
möjlig förklaring till utanförskapet ges av Geyer (1994) som menar att kraven för att kunna 
vara delaktig är ganska höga och att det finns flera skäl till varför vissa människor inte förmår 
att delta. 

Två resultat är särskilt intressanta att lyfta fram på gruppnivån. För det första frans det en 
grupp där gruppen praktiskt taget inte satt någon prägel på personen, den tilldelade gruppen. 
Detta är särskilt intressant eftersom mycket av diskussionen kring delaktighet bygger på att 
det är grupper som gemensamt tar ansvar för olika uppgifter. Om personerna själva inte 
uppfattar gruppen som betydelsefull kan man försiktigt undra vilka förutsättningarna för 
delaktighet är. För det andra finns det en grupp som har ett mycket tätt samarbete. En viktig 
sak här är dock att vi inte vet om dessa grupper också fungerar gentemot andra grupper. Det 
finns en risk att gruppen är så tätt sammansvetsad och inte ser till andras behov att det blir en 
suboptimering. 
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Bilaga 1: Faktoranalys av frågorna 101-123 (individnivå) 

Rotated Component Matrix 

Comp 
onent 
1 	2 	3 	4 	5 

Jag anser att S2000 har ökat mitt självförtroende 	,829 
Jag känner att jag deltar aktivt i S2000 	 ,825 
Jag får löpande information om hur S2000 utvecklas i,747 
de delar som rör mig 
Jag är optimistisk inför S2000 	 ,630 
Jag har bra utvecklingsmöjligheter inom företaget 	,413 
Jag har de resurser jag behöver för att kunna utföra 	,755 
mitt arbete 
Jag får tillräcklig utbildning för att kunna utföra mina 	,738 
arbetsuppgifter 
Jag har tillräcklig utbildning för att klara av mitt arbete 	,610 
Jag får den information som jag behöver för att utföra 	,580 
mina arbetsuppgifter 
Jag känner mig nöjd med min insats på arbetsplatsen 	,507 	 -,405 
Mitt arbete är intressant 	 ,723 
Jag kan rekommendera andra att jobba på min 	,698 
arbetsplats 
Min chef motiverar mig att arbeta i gruppen 	 ,589 
Jag har stort förtroende för min närmaste chef 	 ,539 	-,528 
Min arbetssituation har blivit sämre det senaste året 	 -,670 
Jag är med och påverkar förändringar på arbetsplatsen 	 ,569 
Jag har på senare år fått större ansvar 	 ,560 
Min chef lyssnar på mig när jag har något jag vill prata 	,440 ,525 -,463 
om 
Jag skulle vilja ha mer ansvar i mitt arbete 	 ,671 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax 
with Kaiser Normalization. A Rotation converged in 8 iterations. 
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Bilaga 2: Faktoranalys av frågorna 201-219 (gruppnivå) 

Rotated Component Matrix 

Comp 
onent 
1 2 3 4 

I gruppen ställer vi uppför varandra 	 ,854 
Sammanhållningen i vår grupp gör att vi samarbetar,852 
bättre 
Vår förmåga att lyssna på varandra i gruppen är bra 	,840 
I vår arbetsgrupp har vi lätt att tala med varandra 	,796 
Jag trivs med arbetskamraterna 	 ,785 
Vi har en öppen kommunikation inom gruppen 	,774 
Det är sällan vi bråkar om något i gruppen 	 ,717 
Vi tar tag i problemen direkt när de uppstår 	,537 
Det är viktigt att vi i gruppen kan ta över varandras 	,753 
arbete 
Vi kompletterar varandras kunnande inom vårt 	,666 
arbetslag 
Gruppen har ofta förslag på förbättringar till ledningen 	,611 
Alla på vår avdelning kan arbeta med de flesta maskiner 	,584 
Vi har stor kapacitet att ta kritik i gruppen 	 ,415 ,557 
Vi har stor kapacitet att ge kritik i gruppen 	,422 ,470 ,427 
Vi far löpande information om hur S2000 utvecklas i de 	,814 
delar som rör gruppen 
Vi diskuterar ofta kring S2000 i gruppen 	 ,780 
S2000 har skapat bättre klimat i gruppen 	 ,649 ,544 
Gruppens självförtroende har blivit bättre det senaste 	 ,810 
året 
Uppskattning i form av belöningar i gruppen har ökat 	 ,690 
vår prestation 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax 
with Kaiser Normalization. A Rotation converged in 7 iterations. 
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Från offentlig sektor till företagande — Kvinnor och entreprenörskap 

Inledning 

Trots att allt fler kvinnor väljer att starta företag hade knappt 30 % av de nystartade företa-
gen startats av kvinnor år 2000. Det har samtidigt blivit allt vanligare att kvinnor startar 
företag inom vård och omsorg. Drygt hälften av företagen som startas av kvinnor finns i 
branschen "artist, frisör, vård och utbildning". Omvandlingen av den offentliga sektorn, 
med kvinnodominerade områden som hälsa, omsorg och utbildning, öppnar nya möjlighe-
ter för kvinnors företagande. I och med att majoriteten av de anställda inom nyss nämnda 
områden utgörs av kvinnor, finns det fler kvinnor än män med kompetens inom området, 
som kan utvecklas i ett eget företag. (NUTEK, Holmquist och Sundin (2002)) Samtidigt 
visar forskare att det i Sverige sker en lägre entrepreneuriell aktivitet än i många länder och 
att en av orsakerna till detta är underrepresentationen av kvinnor. Delmar och Aronsson 
(2001, s 29) menar att "kvinnors deltagande eller icke deltagande i entrepreneuriella akti-
viteter är den i särklass viktigaste förklaringen till de uppmätta skillnaderna i entrepre-
neuriell aktivitet mellan länderna." 

Den sociala organiseringen av kvinnor och män i organisationer sker efter gamla, välkända 
mönster i vilka könen fortfarande i hög grad finns på olika arenor, i olika positioner och 
med olika inkomster. Det som anses kvinnligt är vanligen motsatsen till det som anses 
manligt och vice versa. I traditionella forskningstraditioner har mannen ut 'ort "normen" 
och kvinnan betraktats som avvikande, men genusforskning innebär att också mannen och 
manligheten problematiseras. I dag används termen genusforskning för att betona att det är 
framför allt relationen mellan kvinnor och män som står i fokus. Inte minst för att könens 
egenskaper och uppgifter utformas i relation till varandra. 

Studier inom genusforskning har gett oss ny kunskap om fenomen som redan har upp-
märksammats i könsblind organisationsforskning. Genusforskningens tradition att ifråga-
sätta könsmärkta dikotomier har bidragit till problematisering, synliggörande och en kritisk 
granskning av olika begrepp. Feministiska organisationsforskare har synliggjort att be-
greppen vare sig är objektiva eller neutrala och att de medverkar till att återskapa befintliga 
maktrelationer. Yvonne Hirdman (2001) beskriver könskonstruktion och samhällsordning, 
den så kallade genusordningen, en social ordning som placerar människor i olika fack och 
leder till en underordning av kvinnor. Hon menar att det som avgör i vilket fack man place-
ras är sociala praktiker som samspelar med uppfattningar om vad som är och bör vara 
kvinnligt och manligt. Hirdman (2001 s 6) konstaterar att kvinnounderordningen är en ge-
nerell problematik, att den är ett envist och konsistent mönster som passerar de flesta obe-
märkt förbi. Kvinnor är på ett sätt och män är på ett annat sätt, som i sin tur skapar ett bör. 
Hon vill med sin skrivning visa att det är improduktivt att tänka i banor som han är, hon 
är, dom bör. Hirdman exponerar hur genus görs och hur genus verkar och hon menar att 
genom att tala om de ibland både osynliggjorda och förnekade orättvisorna kan vi få bort 
dem. 

Forskning visar att det dominerande sättet att tänka kring ledarskap, den s.k. ledar-
skapsdiskursen, kan förstås som mansdominerad. Pia Höök (2001, s 8), som har studerat 
ledarutveckling och jämställdhet, konstaterar att "När man (!) tänker ledare tänker man (!) 
man". Min föreställning är att samma sak gäller entreprenörskap. Helene Jonson-Ahl 
(2002) som har studerat hur den kvinnliga entreprenören har konstruerats i ett antal veten-
skapliga artiklar, konstaterar att artiklarna bidrar till att återskapa kvinnans underordnade 
position i samhället. Alltså skulle man kunna säga att "När man (!) tänker entreprenör tän-
ker man (!) man". 
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Olika normer i samhället påverkar oss på ett antal områden. Vi har till exempel med oss 
bilder av hur vi ska bete oss i de olika roller vi har. Hirdman (2001) diskuterar normalise-
ring och menar att med ökad artikulering följer ökad extremisering och därmed skapas en 
förtunning av normen. Både "uttunningen" och reaktionen mot uttunningen försvagar pro-
totypen man = polis, man = politiker, man = entreprenör etc. Jag ser det som att genom att 
prata om och ifrågasätta hur vi till exempel ser på olika roller, förlorar Normalen sin nor-
malitet. I min studie kommer jag att utgå från en sådan diskussion och studera hur kvinnor 
som driver företag skapar sig identiteter som företagare. I det här arbetet redovisar jag 
syftet med min studie, de perspektiv jag utgår från och diskuterar kvinnors företagande 
kopplat till begreppen norm/normalisering samt identitetsskapande. 

Syftet med studien 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor, som tidigare haft en anställning inom of-
fentlig sektor, upplever de tidiga processerna i företagandet. Målgruppen består av kvin-
nor som lämnat en anställning för att starta företag i samma bransch som de tidigare varit 
yrkesverksamma inom. Anledningen till att jag väljer att studera kvinnor som lämnat ett 
yrke för att starta företag i samma bransch som de varit yrkesverksamma inom är att jag 
utgår från att den som har lämnat något har med sig något att jämföra med. Dessa kvinnor 
har erfarenheter från tidigare yrkesliv som de kan spegla företagandet i. Detta kan bidra till 
ökad kunskap om företagardiskursen och om hur dessa kvinnor bemöts, hur de positioneras 
av denna diskurs och ges eller formar identiteter samt vad de möts av som företagare. 

Frågor som jag kommer att ta med mig till empiriarbetet är: 

Hur upplever kvinnor, som tidigare arbetat inom offentlig sektor, processen att 
skapa sig identiteter som företagare 
Hur upplevde kvinnorna subjektifieringspotentialen inom offentlig sektor? Hur 
har det i så fall påverkat deras val att starta företag? 

I studien kommer fokus att ligga på individen/aktören och dennes konstruktion av verklig-
heten, närmare bestämt att analysera hur identiteter som företagare konstrueras av dessa 
personer. De "glasögon" jag väljer att använda vid studien innebär att jag studerar ovanstå-
ende frågor med hjälp av teorier om entreprenörskap utifrån ett feministiskt, socialkon-
struktionistiskt perspektiv. Att anlägga en sådan ansats innebär att jag ifrågasätter det som 
anses som naturligt och självklart, att jag utgår från att våra föreställningar om kön inver-
kar på hur vi konstruerar den omgivning vi lever i samt att jag ifrågasätter innebörden i 
begrepp som kvinnligt, manligt, företagare och entreprenör. Verkligheten ser jag som re-
sultatet av människors meningsskapande och jag ifrågasätter och utforskar det som upp-
fattas som naturligt. Utgångspunkten är att vårt vetande och kunskap är socialt konstruera-
de faktorer, påverkade av det språk vi tillägnar oss under vår uppväxt. Vi förstår världen 
via ett aktivt samspel med andra människor.( Wennberg 2001, Gergen 1985) 

Att koppla ihop socialkonstruktionism och feministisk forskning är inte något revolutione-
rande. Feministiska forskare har enligt Gergen varit bland de första att använda tolkande 
forskningsstrategier, och därmed bidragit till utvecklandet av den socialkonstruktioniska 
forskningstraditionen. Att se kön som något kulturellt skapat har medverkat till intresset 
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för symboliska betydelser av kön och könsordnande i organisationer. Gergen (1985) menar 
att socialkonstruktionism har attraherat feministiska forskare bland annat på grund av dess 
framhävande av den gemensamma kunskapsbasen och tolkningsprocesserna samt ifråga-
sättandet av de underförstådda vetenskapliga värderingarna. Forskare med ett feministisk 
perspektiv har utvecklat ett kritiskt perspektiv på könsblindhet i teorier. 

Jag väljer att använda begreppet genus och utgår från att se det som sociala konstruktioner. 
Att vara flicka, pojke, kvinna eller man är något man socialiseras in i och dessa "roller" 
skiljer sig beroende på vissa biologiska skillnader mellan könen, dvs. om man har kvinnli-
ga eller manliga könsorgan. Jag ansluter mig till det synsätt som Berminge (2002) anlägger 
och som innebär att jag anser att dessa biologiska skillnader inte med automatik bidrar till 
skillnader mellan könen, när det handlar om egenskaper och karaktärsdrag. Jag väljer att se 
på genus som något diskursivt skapat och naturliggjort, som "effekter av hur sexualitet men 
också kroppslighet, socialitet, tänkande och handlande styrs och formas i varierande dis-
kurser ". (Fahlgren 1999, s 36) Genus, dvs. det sociala och kulturella könet, ser jag som 
något som skapas och återskapas i en ständigt pågående process och kvinnoidentiteten som 
en social konstruktion i ständigt vardande. 

Jag ser på könsroller som sociala konstruktioner. Att tillhöra ett biologiskt kön innebär att 
man förväntas bete sig på ett sätt som är typiskt för det könet, dvs. olika kön förväntas ha 
olika roller. På det sättet kan könsroller ses som sociala konstruktioner. Butler (1998) flyt-
tar förklaringsmodellen från det essentiella till den heterosexuella matrisen. Hon menar att 
den senare är en naturliggj ord konstruktion som döljer att den är en konstruktion. Butler 
menar att det inte går att leta fram något naturligt kvinnligt, att det är den utbredda genus-
diskursen som leder in tanken på att det finns ett naturligt kön. Hon definierar könsidentitet 
som en slags "iscensättning" eller maskerad, bakom vilken det inte finns någon naturlig 
människa och illustrerar detta med ett intressant exempel, dragshow, som hon menar är en 
imitation av en imitation som bekräftar den dominerande diskursen, men också bryter ner 
den. Butler anser att vi aldrig till fullo lyckas imitera, vi gör fel, vilket är vårt hopp. Efter-
som vi hela tiden gör fel kan man hitta motbruk av praktiker. Eller som Hirdman (1998, s 
11-12) uttrycker det; "att försöka hitta sätt att tala på som inte automatiskt inordnar oss 
under ... norm " förståelserna ". "... nya genuspraktiker kan på sikt ändra gamla genus-
byggnader och dessa praktiker kan bara levas i protest mot de gamla byggnaderna... ". Jag 
tolkar Butlers och Hirdmans diskussion som att det inte finns någon människa som helt 
motsvarar normen, dvs. att en man är en kopia av "Man" och en kvinna en kopia av 
"Kvinna"1. 

Jag har inte för avsikt att generalisera slutsatserna till populationen från min studie, dvs. 
jag kommer att bemöda mig om att inte uttala mig om kvinnor som är företagare generellt 
eftersom jag utgår från att även andra faktorer som etnicitet, social bakgrund, utbildning 
osv. har en inverkan på hur vi konstituerar våra identiteter. Butler (i Phillips 1998) menar 
att det är omöjligt att separera kön från genus, könet är alltid redan genus. Jag tolkar detta 
som att det är omöjligt att separera könets inverkan från effekten av olika sociala och poli-
tiska faktorer när vi formar oss som individer. 

Den litteraturstudie jag har gjort visar att normen för entreprenör har en manlig prägel, 
vilket jag kommer att diskutera samt fråga mig hur detta kan studeras i erfarenheterna hos 
de kvinnor som utgör min målgrupp. Hur detta påverkar den entrepreneuriella processen, 

Med begreppen Man och Kvinna avser jag man som norm samt kvinna som norm 

3 



Från offentlig sektor till företagande — Kvinnor och entreprenörskap 

med fokus på processen identitetsskapande. Det innebär ett ställningstagande som går ut 
på att jag problematiserar förhållandet med det som sägs och görs. Ian Hacking (1999) 
varnar för att anta ett sådant perspektiv utan verklig eftertanke. Han menar att man bör 
fråga sig vad poängen med analyser i termer av social konstruktion är. Poängen, enligt 
Hacking, bör vara att höja medvetenheten om något specifikt fenomen. 

Det har uppstått ett antal inriktningar både inom feministisk forskning så väl som social 
konstruktionism. Hacking diskuterar social konstruktionism inom feministisk teori och 
beskriver tre inriktningar inom fältet, reformistiska, vilka vill demaskera en ideologi, upp- 
roriska samt revolutionära konstruktionister. Hacking (1999,. 	s 37) räknar Judith Butlers 
arbeten till kategorin upproriska och Monique Wittigs till kategorin revolutionära och me-
nar att "Allteftersom vår medvetenhet om genus ökar finner vissa av oss att vår hållning 
ändrar sig från historisk, till ironisk till reformistisk och sedan till en demaskering av ge-
nusrelationernas funktion. När masken har fallit blir vi upproriska; några få av oss blir 
revolutionära". 

Entreprenörskap 

En tydlig trend under de senaste 10 åren är att entreprenörskap och nyföretagande har växt 
fram som en av de mer framträdande delarna inom företagsekonomin. Även forskningen 
inom området är omfattande, inte minst i Sverige. Denna trend förstärks också av det in-
tresse som politiker visar för frågor kring entreprenörskap som ett sätt att hantera de krav 
på förändring och utveckling som finns inom både offentlig och privat verksamhet. Forska-
re från olika discipliner som ekonomi, beteendevetenskap, management osv. har valt entre-
prenörer och entreprenörskap som studieobjekt. 

Entreprenörskap har inte en allmänt accepterad definition, utan definitionerna varierar från 
forskare till forskare. Ett flertal teoretiska diskussioner baseras dock på Joseph Schumpe-
ters klassiska klassificering av de fem huvudtyperna av entreprenörskap: a) införandet av 
en produkt b) lanseringen av nya produktionsmetoder, c) öppnandet av nya marknader, d) 
nya insatsvaror eller e) ny organisation av en bransch. Schumpeter ansåg entreprenörskap 
handla om att utveckla nya företag med hjälp av en ny kombination. Det finns även forska-
re som utgår från en definition där entreprenören förknippas med innovation och mönster-
brott. (Landström 2000, Swedberg 1994) Följande definition finns i Nationalencyklopedin; 
"entreprenör [en- eller aN-J (fr. entrepreneur), person som i konkret handling skapar ny 
affärsverksamhet. Detta kan ske t.ex. genom kommersialisering av en teknisk innovation 
eller genom att man organiserar marknaden på ett nydanande sätt... De flesta entrepre-
nörer är egenföretagare eller familjeföretagare." (Nationalencyklopedin 2002-05-15) 

Schumpeter ansåg att entreprenören startar i ett jämviktsläge och är en mönsterbrytare, 
medan exempelvis Kirzner ansåg att entreprenören söker sig mor jämviktslägen genom att 
hitta ojämvikter på marknaden. Schumpeters entreprenör är en innovatör medan Kirzners 
är en etablerare (Landström 2000). 

Benämningen entreprenör avser ofta alla småföretagare, vare sig det finns inslag av inno-
vation och mönsterbrott eller inte i deras verksamhet. Enligt min mening kan en person 
tillhöra kategorin entreprenörer, enligt Schumpeters m fl  definition, vid en viss tidpunkt, 
för att sedan övergå till att vara småföretagare. Själva starten av företag kan innebära att 
man utför en handling som innefattar inslag av innovation och mönsterbrott för att sedan 
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allt mer övergå till småföretagande. Anderson och King (1993) skiljer mellan tekniska och 
administrativa innovationer samt innovationer som korsar gränsen mellan organisation och 
omvärld. De första handlar om innovationer inom exempelvis produktionsmetoder och 
andra om innovationer inom de sociala systemen i organisationer, dvs. hur arbetet organi-
seras. De tredje innovationerna handlar om hur olika omständigheter i organisationers om-
värld tvingar dem att utveckla innovationer. Jag väljer att studera den kreativa processen i 
själva organiseringen av verksamheter. 

Det finns forskning som pekar på att erfarna entreprenörer spelar en viktigare roll än man 
förväntat sig när det handlar om att skapa nya företag. Man anser att erfarna entreprenörer 
har fördelar jämfört med oerfarna och menar att det finns en inlärningskurva för entrepre-
nörer.(Westhead & Wright, 1998). 

Forskning visar att parallella entreprenörer har större fördelar än seriella entreprenörer vid 
start (eller förvärv) av ett nytt företag. Genom att starta (förvärva) ett nytt företag samtidigt 
som man driver ett existerande företag, har man stor nytta av sina färska erfarenheter av att 
driva en verksamhet. Tidigare erfarenheter av att driva en verksamhet anses också vara av 
betydelse, men inte av lika stor vikt på grund av avsaknaden av existerande resurser mm 
som ett befintligt företag kan erbjuda. Forskning visar också att kvinnor är i minoritet som 
företagsetablerare, speciellt när det handlar om seriella eller parallella entreprenörer. (Al-
sos och Kolvereid (1998)) Karassavidou (Unpublished) hänvisar till Birley och Westhead 
(1993) och menar att en organisation som en individ varit verksam inom som anställd kan 
fungera som en inkubator för entreprenören. Den kan ha signifikant inverkan på om en 
individ ska starta ett företag och inom vilken bransch det sker. Detta är en intressant aspekt 
som kan kopplas till resonemanget ovan. 

Normalisering 

Normalisering har som syfte att ordna människor, att rangordna, mäta och jämföra. Denna 
normalisering upprätthålls med hjälp av olika makttekniker och mångfaldigande av skill-
nader. Jag beskriver nedan hur kvinnor har att förhålla sig till en manlig norm inom företa-
gardiskursen och att kvinnor ses som avvikande, inte för att de är kvinnor, utan för att de 
befinner sig i en underordnad position. Avsnittet innehåller också beskrivningar av kvin-
nors yrkesliv och företagande och diskussioner om hur kvinnor har att förhålla sig till nor-
malisering inom dessa områden. Jag vill poängtera att både män och kvinnor har att för-
hålla sig till normer, att både manlighet och kvinnlighet är konstruktioner och att manlighet 
inte nödvändigtvis innebär enbart fördelar. I mitt arbete ligger fokus dock på kvinnor. 

Kvinnors yrkesliv 

En trend inom fältet arbetsliv är att en grupp forskare som har ett könsperspektiv diskuterar 
yrken som bekönade, vilket innebär att när vi talar om ettyrke gör vi en (ofta väldigt liten, 
men ändock) koppling till kön. När vi talar om sjuksköterskeyrket gör vi kopplingar till 
kvinnlighet, när vi pratar om polisyrket kopplar vi till manlighet osv. Forskarna menar 
också att arbetsmarknaden är både horisontellt och vertikalt segregerad. Vertikal segrege-
ring innebär att män och kvinnor generellt befinner sig inom olika områden och horisontell 
segregering innebär att män och kvinnor befmner sig på olika nivåer även om de finns 
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inom samma område. Som exempel kan vi se på vård och omsorg. Yrken inom området 
har en majoritet av kvinnor och de få män som finns inom området har ofta chefspositio-
ner. 

Arbetsmarknaden i Sverige är horisontellt könssegregerad. Kvinnorna finns främst inom 
områden som service-, vård-, kontors- samt okvalificerat arbete och den offentliga sektorn 
domineras av kvinnor. (Forsberg 1985) Det existerar också en form av diskriminering som 
handlar om att kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade. I Kvinno-
maktutredningen nämns som exempel vårdyrken och då speciellt barnsköterskeyrket, som 
då studien gjordes var det lägst avlönade kvinnodominerade yrket. En förklaring som ges 
till att yrket värderas lågt är att den kompetens som krävs för yrket anses som en "naturlig" 
egenskap för alla kvinnor. (SOU 1998:6) Även den offentliga sektorn, med en majoritet 
kvinnor som anställda, värderas lägre än den privata sektorn. Näringslivet och produktio-
nen är överordnat det offentliga. Pettersson (2002) för en diskussion om detta och menar 
att den privata sektorn lyfts fram i olika sammanhang, på bekostnad av den offentliga. Hon 
tar upp exemplet regionala tillväxtavtal i Jönköpings län, där den offentliga sektorn lyfts 
fram som en möjlig arbetsplats åt fruar/sambon till de män man vill locka till industrier i 
regionen. Pettersson (2002, s 133) menar att på så sätt framställs arbetsmarknaden som 
delad i regionen, "en för män i industrin och en för kvinnor i offentliga sektorn ". Resulta-
tet blir att kvinnor i privat sektor och män i offentlig osynliggörs. 

Det finns en del som pekar på att kvinnors yrkesval påverkas av exempelvis familj eförhål-
landen. Forsberg (1985) menar att en av orsakerna till att kvinnor ofta väljer traditionella 
kvinnoyrken, såsom vård- och serviceyrken, är att inom de grupperna fmns större möjlig-
heter att kombinera yrkesarbete med barn och hemarbete genom att t ex kunna arbeta del-
tid. Hon kallar deltidsarbete för ett kvinnofenomen, och hon anser vidare att det är lättare 
att hävda en "kvinnlig norm" i sina arbetssätt inom kvinnodominerade yrken. Holmquist 
och Sundin (2002) menar att många kvinnor väljer att arbeta deltid även som företagare. 

Forsberg (1992, s 121) skriver om genderisering, och menar med begreppet ett socialt 
förkönsligande, "en könsmässig märkning, sortering och värdering av olika samhällsfeno-
men, såväl konkreta som abstrakta". Däri ligger såväl en handling som en maktrelation ". 
Hon anser att genderiseringen påverkar individens beteende genom att individen, beroende 
på om hon befinner sig på en typiskt "kvinnlig" eller "manlig" plats, uppfattar signaler om 
hur hon/han ska bete sig och rättar sig efter dem. Forsberg anser att såväl det verbala som 
det kroppsliga språket påverkas. 

Forskning visar att även yrken kan ha olika kön, vilket är institutionaliserat och socialt 
konstruerat, samt att det kan förändras i tid och rum. Sahlin-Andersson (1997) har identifi-
erat två motsatta tendenser i utvecklingen av yrkesgruppers könsprägel. Den ena tendensen 
är att fler kvinnor återfinns i manliga yrken och fler män i typiskt kvinnliga. Denna ut-
veckling leder till en mindre särskiljning av yrkens kön. Den andra tendensen leder till att 
könsidentifieringen förstärks. Det är en mottendens och innebär att kön uppmärksammas 
och betonas allt mer. Sundin (2002) pekar på en koppling mellan arbetsmarknad och före-
tagande och menar att även att vara företagare kan ses som ett yrke på arbetsmarknaden. 
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Kvinnors företagande 

Det finns uppfattningar om att kvinnors företagande ser helt annorlunda ut än mäns företa-
gande, men likheterna är fler än skillnaderna enligt flera forskare inom fältet. Begreppen 
som företagare och entreprenör är kopplat till egenskaper som räknas som typiskt manliga, 
dvs. begreppen har konstruerats i enlighet med konstruktionen av manlighet — vilket i för-
längningen innebär att också män har att förhålla sig till denna norm. (Jonson-AM (2002) 
Sundin (2002)) Eduards (1998) menar att vi inte problematiserar varat som man på grund 
av att det är så givet. En kvinna som stiger in på en scen som implicit, outtalat anses man-
lig, blir en avvikare vilket innebär en begränsning. Eduards (s 77) skriver om begrepp som 
är "impregnerade av manlighet". Om jag lånar hennes sätt att uttrycka sig och kopplar det 
till diskussionen ovan menar jag att begreppen entreprenör och företagare är 
"impregnerade med manlighet" och kvinnor som startar och driver foretag är avvikare där-
för att de konstitueras som kvinnliga (i enlighet med föreställningar om kvinnlighet) snara-
re än manliga vilket måste markeras genom att benämna dem kvinnliga företaga-
re/entreprenörer. 

Kvinnor och män socialiseras till olika värdesystem, av vilka den manliga utgör normen i 
"företagarvärlden". Med andra ord förbereds kvinnor och män för olika roller och positio-
ner i arbetslivet. De skillnader som finns mellan kvinnor och män som startar och driver 
företag är starkt kopplade till de traditionella könsrollerna i samhället. Kvinnors företagan-
de karaktäriseras av anpassning till familjesituation och osynlighet. Holmquist och Sundin 
(2002) har inom forskningsprogrammet FEM bland annat belyst kvinnors företagande som 
ett slags kvinnoliv samt diskuterat hur kvinnors företagande "påverkar vår syn på företa-
gare, företag och hela företagsamhetens sammanhang". (Holmquist och Sundin 2002, s 
21) De menar att kvinno- och företagarvärlden har skilda värderingar och uppgifter, vilket 
leder till att kvinnor som startar foretag kommer att leva i "två helt skilda världar med helt 
skilda förväntningar" (Holmquist och Sundin 2002, s 19). Forskarna anser också att veten-
skapligt grundad kunskap om kvinnors företagande är en bristvara. Exempelvis har kvinnor 
inte synliggjorts i statistik om företagande vilket leder till att kvinnor blir osynliga, trots att 
de utgör ca 25 % av samtliga företagare. Osynligheten har sin grund i att begreppet företa-
gande är kopplat till typiskt manliga egenskaper. 

Den svenska arbetsmarknaden beskrivs som segregerad och många kvinnor är verksamma 
inom offentlig sektor samt handel- och tjänstesektorn. En stor andel av kvinnorna som 
startar foretag väljer också att etablera sig inom dessa sektorer. 1999 startades 38 % av de 
nya företagen med en kvinna som ägare, i branschen "personliga tjänster, inklusive hälso-
vård" och 21 % i branschen" detaljhandel, hotell och restaurang". (Holmquist och Sundin 
(2002), Näringsdepartementet (2001)) Detta pekar på att samma mönster som frans inom 
arbetsmarknaden, med ett stort antal kvinnor inom vissa sektorer, återuppstår inom 
"företagarvärlden". Intressant att diskutera vore vilken typ av "val" detta innebär för kvin-
nor. Beror "valet" på att de är kvinnor (i någon slags ursprunglig könsbemärkelse?) — eller 
på hur de positioneras som marginaliserade/ underordnade? Jag väljer emellertid att inte ta 
upp den diskussionen här. 

Jag vill koppla ovanstående resonemang till Fahlgrens (1999), om diskursens naturliggjor-
da sanning. Fahlgren menar att den diskursiva sanningen blir till den enda sanningen, ge-
nom att förneka andra sanningar. I processen av naturliggörande ingår förnekandet av and-
ra synsätt. Den naturliga, normala människan skapas diskursivt genom att det andra av-
skärs, avgränsas, osynliggörs, onaturliggörs. Att diskursivt avvika (som kvinna, missbru- 
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kare, vansinnig, dålig mor, onormal) är något som görs med en i diskursen. (Fahlgren 
1999, s 17) Det innebär att företagsdiskursen positionerar kvinnliga företagare som annor-
lunda, specifika. Samtidigt kan vi använda detta för att visa att diskursen indirekt konstitu-
erar normen som manlig. Avvikelsen synliggör normen. 

Perspektiv 

Ovan diskuterade jag hur både män och kvinnor deltar i ett spel runt normaliteter. Både 
män och kvinnor är fangna av normer som de har att förhålla sig till. Jag väljer att intresse-
ra mig för kvinnor som befinner sig i en företagardiskurs, och har att förhålla sig till de 
normer som finns där. 

De kvinnor som utgör målgrupp för min studie har tidigare befunnit sig i diskurser som har 
att göra med omvårdnad, utbildning etc. och som varit präglade av den offentliga miljön 
med dess värderingar och syn på vad som är normalt, dvs. kvinnligt könade/genusifierade 
sociala rum/yrken. Kvinnorna har i och med att de blivit företagare förflyttats till företa-
gardiskursen där den normala företagaren associeras med normen för manlighet. Både män 
och kvinnor deltar i det här spelet runt normaliteten, som kan ses som en maktutövning. 
Jag tar upp diskussionen om makt senare i arbetet. 

Individer skapar sig en identitet i samhället och i organisationer, en process som Styhre 
(2002) kallar subjektifiering. Denna identitet formas inom ramen för de skilda förutsätt-
ningar som erbjuds. Exempel på förhållanden som påverkar skapandet av ett subjekt är 
utbildningsnivå och möjligheterna att göra karriär i arbetslivet. "Subjektifiering avser att 
en individ kan skapa en bild av sig själv på basis av de tekniker och metoder som samhäl-
let erbjuder. " (Styhre 2002, s 132) 

Min mening är att koppla tankar om subjektifieringspotential och identitetsskapande till 
diskussioner kring yrke och kön. Castells (1998) skiljer på roll och identitet och ser identi-
tet som en process, där individen skapar mening i olika sammanhang. Han menar också att 
en individ kan skapa sig flera identiteter. Castells skiljer alltså på begreppen roll och iden-
titet, men säger samtidigt att identiteter och roller kan sammanfalla, exempelvis rollen för-
älder leder vanligen till att en identitet som förälder byggs upp. Castells menar att identi-
teter handlar om meningsskapande medan roller handlar om funktioner. 

Jag kommer hädanefter att använda begreppen identitetsskapande och subjektifiering som 
synonyma begrepp. I nästa avsnitt utvecklas diskussionen kring identitetsskapande. 

Identitetsskapande 

Identitet beskrivs ofta slarvigt som något "man är", dvs. ett statiskt tillstånd. Identitet ska-
pas och återskapas i interaktion med andra i en ständigt pågående process. (Lindgren 2000) 
Det är själva processen i skapandet av identiteter som företagare som kommer att ligga i 
fokus i min studie. I detta avsnitt kopplar jag ihop identitetsskapande med diskussioner 
kring företagande. Jag vill visa att individer skapar sig identiteter inom olika områden som 
de befinner sig i och att detta identitetsskapande påverkas av de normer och värderingar 
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samt "sanningar" som finns inom olika diskurser. Diskussionen nedan ger en bild av de 
tankeramar som utgör ramarna för de kvinnor som skapar sig identiteter som företagare. 

Foucault har intresserat sig för identitet och han ger mer utrymme för en aktivt handlande 
individ i sina senaste verk. (Foucault 1980, 1987, Styhre 2002) Han använder begreppet 
subjektifiering när han beskriver olika tekniker då individen konstituerar sig som subjekt. 
Foucault (1987) diskuterar de tankeramar som utgör ramarna för individen i hennes iden-
titetsskapande. Han skriver om individens subjektifiering och styrningspraktiker i västvärl-
den. Han menar att det är en styrning där individer styrs genom normalitet och därför upp-
lever individuell frihet trots denna styrning. "Vi bör hellre tänka på en kris för subjektet 
eller snarare subjektiveringen: på individens svårighet att finna ett eget sätt att konstituera 
sig som moraliskt subjekt i sitt uppförande och på ansträngningarna att i självomsorgen 
finna det som kan göra det möjligt för den att underkasta sig regler och ställa upp mål för 
sin tillvaro. "(Foucault 1987, s 91) 

Fahlgren (1999) anser att vi kan se vår egen ordning som naturliggjord i stället för natur-
lig. Hon menar att kulturella och diskursiva krafter spelar en avgörande roll genom att 
subjektet, och vår könsidentitet, skapas då vi förhåller oss till dem. Foucault (1993, s 11) 
skriver om "den vilja till sanning som ständigt finns i våra diskurser" och menar att om 
man börjar ifrågasätta denna vilja till sanning börjar ett utestängningssystem framträda. 
Detta utestängningssystem består av en uppdelning mellan det sanna och det falska, det 
normala och onormala osv., och är en del av naturliggörandeprocessen i diskursen. 

För min del är maktperspektivet ett intressant verktyg som kan hjälpa mig att länka olika 
tolkningsnivåer till varandra. Foucault (1980) skriver om olika former av makt och menar 
att makten skapas och finns inbyggd i varje relation samt att makt utövas från oräkneliga 
håll i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer. Han definierar makt som " den 
mångfald av styrkeförhållanden som är immanenta i det område där de driver sitt spel och 
som är grundläggande för ordningen... makttillstånd som hela tiden är lokala och ostadi-
ga. ...en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle". Maktrelationer är, enligt 
Foucault, både målinriktade och icke-subjektiva. 

Foucaults maktbegrepp är användbart genom att tala om könsspecifika maktrelationer i 
diskursen då kön ses som kulturella och diskursiva konstruktioner. "Vi skulle kunna tala 
om maktrelationer mellan män och kvinnor såsom de diskursivt konstruerats på varierande 
sätt." (Fahlgren1999 s 36) Ovan diskuterade jag genderisering av yrken och med hjälp av 
forskare som menar att det ligger en maktrelation i denna genderisering. Jag pekade också 
på forskning om den sk genusordningen som bland annat visar att sociala praktiker påver-
kar våra uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Genusordningen utmärks ock-
så av maktrelationer i och med den över- och underordning som utmärker denna. Denna 
maktrelation kan ses exempelvis i. överordningen av näringslivet och produktionen över 
offentlig sektor, osynliggörandet av kvinnor i den privata sfären och osynliggörandet av 
män i offentlig sektor. 

Foucault skriver om bio-makt och mikro-makt, varav den senare handlar om en makt som 
på ett socialt vardagsplan riktas mot människor i deras konkreta situationer. Denna makt 
utövas med administrativa tekniker som kontroll och normalisering. Foucaults (2001) tan-
kar om makt innehåller begrepp som handlar om disciplinerandet av människan genom 
disciplineringstekniker och bekännelseprocedurer. I förra avsnittet diskuterade jag norma-
lisering som med hjälp av olika makttekniker och mångfaldigande av skillnader syftar till 
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att ordna människor, att rangordna, mäta och jämföra. Jag beskrev också hur kvinnor har 
att förhålla sig till en manlig norm inom företagardiskursen och att kvinnor ses som avvi-
kande för att de befinner sig i en underordnad position. 

Foucault (1980, 1987, 2001) menar att makt är något produktivt och att det finns en makt-
komponent i varje relation. Han använder två maktbegrepp, relationsmakt och dominans-
makt, varav den förra kan liknas vid spel och den senare vid order. Foucault (2001) ser 
makt som något som är ständigt rörlig och instabil och som måste reproduceras. Författa-
ren (1980 1987) har skrivit om tre aspekter av maktbegreppet som jag ser som intressanta. 
Det är förhållandet mellan makt-institution, makt-subjekt samt det ömsesidiga beroendet 
mellan makt-vetande. Makt reproduceras och integreras, enligt honom, i institutioner som 
stat, familj osv. 

Makten finns som en del av/är immanent i andra typer av relationer. Vetandet är, enlig 
Foucault, en del av makten och dessa växelverkar i alla relationer. " ... Makt utövas från 
oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer ". (Foucault 1980, s 
119) "Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av styrkeför-
hållanden som är immanenta i det område där de driver sitt spel och som är grundläggan-
de för ordningen." (Foucault, 1980, s 117) 

Foucault (1980) menar också att där det finns makt finns det också motstånd. Motståndet 
är enligt Foucault, den andra sidan i maktrelationerna. Motståndet yttrar sig på många olika 
sätt, såsom punkter, knutar, härdar av motstånd. Ibland yttrar sig motståndet i revolutionära 
termer, men oftare som något som Foucault kallar motståndspunkternas svärm. "Liksom 
maktrelationernas nät till sist bildar en tät väv, som går tvärs igenom apparaterna och 
institutionerna utan att ta fäste där riktigt, går också motståndspunkternas svärm tvärs 
igenom samhällsskikten och individerna". (1980, s 123) 
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Abstract 
This study analyses the interface between strategic marketing management and information 
technology. It aims to identify suitable ways for information technology to be used to enhance 
business efficiency, focusing on customer relationship management (CRM). The Internet and 
other technological developments are enabling marketers to reach customers in more 
interactive ways and to form much closer relationships with them. Customers are also 
discovering a greater voice, and are realising that the information they provide so freely in 
questionnaires, coupons and so on is actually of immense value to present-day companies. 

These and other developments are leading to a new manifesto for marketing, advertising and 
branding. At the same time, it is almost impossible today to open a business publication 
without seeing an article about customer relationship management. But while many have been 
quick to describe the potential of customer relationship management and offer advice about 
how to make it work, findings from a pilot study conducted in conjunction with this study 
show that only a handful of companies have succeeded in doing so. Moreover, the majority of 
customer relationship management projects do not meet their return on investment objectives. 

This study arrives at a number of conclusions. First, customer relationship management 
initiatives not only failed to deliver profitable growth, but also damaged long-term 
relationships. Second, CRM is a strategic business and process issue, not merely a technology 
solution as most often conceived. Third, the theoretical and methodological limitations 
inherent in current literature on CRM are due not only to their questionable empirical base 
and normative bent, but also because attempts so far to define CRM have been varied, with 
many neatly reflecting the diverse academic and sociopolitical backgrounds of CRM scholars. 
There is thus a lack of consensus and conflict over the "basic" meaning of CRM. Fourth, a 
theoretical model on which future empirical analysis should be based when conceptualising 
CRM should consist of a business strategy, a business philosophy and a database application, 
thereby forming a tripod. Moreover, a systematic analysis of both the supply and demand side 
of companies should be envisaged. Otherwise, the current marketing theory which guides the 
movement of CRM, the so-called one-to-one marketing philosophy, which is more profit 
centric than customer centric, will continue to prevail. 

Keywords: customer relationship management process, customer-centric philosophy, business 
philosophy, actual and strategic values, strategic marketing management, strategy theory, 
service management system 



INTRODUCTION AND BACKGROUND TO THE RESEARCH PROBLEM 

The theoretical point of departure of this study is based rests on the theoretical tradition which 
reinforces the notion that the interdependent nature of relationships between the components 
of the traditional value proposition involving content (what companies are offering), context 
(how the are offering) and infrastructures (or what enables transactions to take place) must be 
viewed, conceptualized and operationalised as such. This is to be done by recognizing the fact 
that today's businesses are competing in two worlds: a physical world of resources that 
managers can see and touch, and a virtual world made up of information and knowledge. The 
latter has given rise to the world of electronic commerce, a new focus for virtual value 
creation. With the advances in information technology, we are increasingly witnessing the 
strategic importance of combining "the virtual chain" innovatively with the traditional way of 
creating value. The virtual value chain is creating new ways of thinking, developing and 
expanding business opportunities. 

The main focus of this study is the interface between strategic marketing management and 
information technology. Focusing on customer relationship management (CRM), it aims to 
identify suitable ways for information technology to be used to enhance business efficiency. 

Customer relationship management strategies have existed since the first bazaar, but products 
designed to automate CRM are among today's most sought after new computer applications. 
Companies are rushing to automate and better manage all the ways they deal with customers, 
including those people who may not yet consider themselves customers. On the basis of the 
preliminary investigation (pilot study) undertaken in conjunction with this study, the 
empirical findings showed that CRM tentacles reach into many areas of business. Most 
companies have not yet realised that a CRM system is not something that can be implemented 
out of a box. Furthermore, a majority of the companies believe that they can go to a vendor 
and obtain CRM. But do they have all the functionality and the services to really enable 
CRM? Do they know that building a CRM philosophy requires a change in culture and 
practice? Do they take into consideration possible shortcomings in the diffusion of the change 
in philosophy and how the shortcomings are to be handled? 

OBJECTIVES AND SCOPE OF THE STUDY 

This study is motivated by the theoretical and methodological limitations inherent in current 
literature on customer relationship management. A review of current literature indicated that 
studies on this subject are fragmented. Some cookbook approaches on the subject are written 
by practitioners with no effort to theorise or to support with full-scale empirical studies. 
Others examine the supply side of companies from a network perspective at the expense of 
the demand side. This leaves the current author with no choice but to seek inspiration from 
relationship marketing literature. A review of current literature on customer relationship 
marketing and CRM (Ballantyre, 1994; Berry and Parasuraman, 1991; Bennett, 1996; 
Christopher et al., 1991; Grönroos, 1990, 1994, 1997; Gummesson, 1995, 1997, 1999; 
Hammarkvist et al., 1982; Morgan and Hunt, 1994; Greenberg, 2001; Swift, 2001; Anderson 
and Kerr, 2002) reveals that there have been varied attempts to define customer relationship 
management (CRM) in terms of what authors regard as its basic elements. However, 
divergent views prevail about what should and should not be at the core of customer 
relationship management (CRM). The reasons for these divergent views are that CRM has 
had only a relatively short lifetime in which to develop into a fully formed paradigm, and 

2 



contributors to the development of CRM theory are extremely varied, both in terms of 
sociopolitical heritage and academic background. 

So far no marketing theory is able to guide the movement of customer relationship 
management. Therefore, CRM application developers have to find some theory to promote 
their products. One-to-one marketing is their only choice. At the same time, one-to-one 
marketing also requires more marketing applications in order to prove its value. To both sides, 
this is a perfect marriage. However, this marriage makes people think CRM is one-to-one 
marketing, which is very dangerous for the future of CRM. Even if we admit that one-to-one 
marketing is about customer relationships, it is only about one possible relationship: a one-to-
one customer relationship. More importantly, this one-to-one relationship with customers is 
incorrect. CRM is based on the one-to-one methodology which is more profit centric than 
customer centric. 

It is an almost inevitable result of this lack of consensus or established common ground that 
conflict should arise over something as fundamental as the "basic" meaning of CRM. A 
definition would help in communicating the answer to the question: what is CRM? What 
should the customer relationship with a company be? How should such a relationship be 
defined? How can a strong customer relationship be constructed? How can market research 
techniques and database applications be used to enhance customer relationships? What about 
the relationship between CRM and one-to-one marketing? How do we reconcile the 
inconsistencies or conflicts between CRM and the so-called customer-centric philosophy? 
These are some of the questions or issues that will be addressed in this study. 

In response to the theoretical and methodological demand, the overall aim of the research 
project is to provide both conceptual and operational definitions of a customer relationship 
management system which consists of a business strategy, a business philosophy and a 
database application, thereby forming a tripod. In a holistic approach, a systematic analysis of 
both the supply and demand side of companies will be supported by empirical evidence. 

THE CONTRIBUTION OF THIS STUDY IN PROMOTING THE REGIONAL 
DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL SECTOR 

To discuss the contribution of this study in promoting the regional development of the 
industrial sector, I here present results from the pilot study carried out as part of this research. 
As noted earlier, it is almost impossible today to open a business publication without seeing 
an article about customer relationship management, i.e. CRM. But while many have been 
quick to describe customer relationship management potential and offer advice about how to 
make it work, only a handful of companies have succeeded in doing so. One of the challenges 
is the countless number of defmitions for customer relationship management (CRM). Results 
from the pilot study reveal that: a)Cutting customer defections by just 5% has an effect of 
boosting profits by between 25-85%; b)Today, the average business is losing between 15-
35% of its customers annually; c)Sixty-nine percent of these defections are due to poor sales 
or service interaction with the customer; d)It costs 6-7 times more to acquire a new customer 
than to retain an existing one; e)Customers tell ten times as many people about negative 
experiences than positive experiences; f)Ninety percent of customers never tell the company 
about their grievances; g)Customers, particularly "best" customers, are a company's most 
valuable asset. The top 20% of a typical bank's customers generate between 140% and 150% 
of its overall income. The extra 50% is consumed by the bottom 20%. Consequently, a 
general conceptual and operational definition of CRM could for a number of reasons have 

3 



positive effects: a)It would promote shared understanding between separate streams of 
research; b)It would begin a process of integrating these streams into a whole; c)A definition 
represents the "essence" of an idea, containing its key concepts and critical abstractions or 
themes; d)Finally, a definition would help in communicating the answer to the fundamental 
question: what is CRM? 

Increase in competition; reduced life cycle of the company's products; new technologies are 
giving rise to changing the operating characteristics of business organisations; a decline in the 
number of customers due to current economic conditions, etc are among the reasons why a 
company should consider a CRM strategy. Expected benefits from the adoption of a 
customer-centric philosophy involves among others, strategic advantage over competitors, 
reduced marketing costs by developing more effective and targeted campaigns, increased 
satisfaction and retention of customers by being more responsive, improved understanding 
and communication of customer needs, matching products and services to meet the needs of 
the most profitable customers, higher return on investment by increasing profitability per 
customer per transaction. 

THEORETICAL PERSPECTIVES THAT MAY BE USED TO CONCEPTUALISE 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

Five main streams of relationship-based theories are reviewed here. This is done with the aim 
of developing an appropriate perspective to study customer relationship management as a 
strategic issue. These streams of exchange theories are agency theory, transaction cost 
economics and resource-dependency theories. They are reviewed essentially from an 
economic perspective and the interaction approach and social exchange theory which are 
predominantly behaviour-based. 

Agency theory — dealing with risk. The key ideas in agency theory are: (a) that there is a trade-
off between two parties, the seller and the buyer; (b) the principal would be expected to 
assume a position of self-interest and would expect others to take advantage; (c) in the 
economic sense, agency theory is applicable in that both parties are interested in the efficient 
organisation of information and reduction of risk-bearing costs; (d) the key assumptions 
reflect both those of the individual and those of organisations. The personal includes self-
interest and risk aversion. The organisational assumptions include goal conflict among 
participants, efficient contract governance between parties and information asymmetry 
between buyer and seller. Implications of agency theory for relationship management include 
co-operative behaviour, goal conflict, information asymmetry, bounded rationality and 
uncertainty. Agency theory suggests certain circumstances in which service and co-operation 
may be preferred to conflict and bargaining, particularly when faced with uncertainty and risk. 

Transaction cost economics (TCE) — assessing costs. Key issues include: (a) the transaction is 
the basic unit of analysis and any contracting problem can be investigated in TCE terms; (b) 
transactions (classified by attributes) are assigned to governance structures by incentives and 
adaptations (these structures vary from market to market and with hierarchical patterns); (c) 
TCE combines behavioural actions (bounded rationality and opportunism) with economic 
ones (asset specificity), and in the presence of uncertainty it provides helpful explanation of 
economic phenomena; (d) one core theme of TCE is that "the idiosyncratic attributes of 
transactions have large and systematic organisational ramifications" Williamson (1985:53); 
(e) individual behaviour can be characterised as strong (maximise), mixed (bounded) or weak 
(organic); and (f) the reasons for the differences in transactions will relate to three particular 
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factors — asset specificity, uncertainty and frequency. Transaction cost economics suggests 
that the greater the investment in non-trivial assets coupled with market uncertainty and 
regular transactions will result in sellers and buyers reducing their total costs by joint activity 
and service aspects rather than conducting market-based exchange. 

Resource-dependency theory — power and control. The key features of the resource-
dependency school of thought are as follows: (a) exchange takes place in order to gain access 
to needed resources; (b) one approach is to assess governance scenarios out of resource 
dependency as a response to uncertainty and dependence; (c) dependence on partner firms is 
one of the main results of a resource view; (d) the key process driving this approach is power-
conflict assessment; (e) switching costs is one of the key elements in the analysis of resource-
dependency theory; (f) a contribution of resource dependency to the understanding of a 
relationship is that it can be conceptualised as an asset or a resource. Power-dependency 
theory leads to some ambiguity in relationships since power is not always exercised, 
especially by sellers in advantageous market positions who may prefer to take a long-term 
view of their opportunities. Nevertheless, relationships are influenced by the relative 
resources of both parties, constraints on their behaviour and opportunities in end markets. 

Social exchange theory — relationships as social entities. The basic characteristics of social 
exchange theory include the following: (a) social exchange concentrates on the relationship 
rather than the transaction; (b) relationships are embedded in a social structure (Granovetter, 
1985); (c) social exchange accepts the self-interest motivation but adds that this is best 
achieved when actors behave equitably and in the best interests of the partnership; (d) the 
essential nature or relational contracting as social exchange has been well documented 
(Macneil, 1980; Dore, 1983); (e) under a social exchange view, boundaries between firms 
become blurred as vertical disaggregation is facilitated and enhanced; (f) the key processes 
driving social exchange are trust and commitment. 

The interaction approach — co-operation and networking. The interaction approach includes: 
co-ordination processes; exchange processes; adaptation processes; evolving bonds that can 
be classed as lower order (economic, technical, legal, social planning) or high order 
(attraction, trust, commitment); perceived outcomes (satisfaction, indifference, 
dissatisfaction); competitors; agencies and intermediaries; environment; tasks such as 
technically complex services, joint ventures or turnkey projects; and personal contacts, 
competence, motivation, relative size, importance, specialisation and experience of the 
players. Finally, the work on relationships in industrial marketing and the interaction school 
plus the social exchange theorists suggest further testable propositions relating both to the 
nature of transactions and the characteristics of the relationships. In conclusion, therefore, a 
metatheoretical perspective incorporating behaviour and economic dimensions may yield 
more useful criteria for evaluating strategic market relationships than any one single 
theoretical approach. 

PERSPECTIVES WITHIN STRATEGY THEORY 
Owing to the fact that customer relationship management is regarded as a strategy and or 
business philosophy, efforts are made below to present the prevailing perspectives within 
strategy school of thought. The determination of the basic long-term goals and objectives of 
an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary 
for carrying out these goals (Chandler, 1962) is the definition of strategy adopted in this 
ongoing study. This definition and those of Andrews (1971) and Itami (1987) have much in 
common. Phrases such as "long-term goals" and "major policies" suggest that strategy has to 
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do with the major decisions a business organisation faces, the decisions that ultimately 
determine its success or failure. The emphasis on "patterns of objectives" and the "framework 
of a firm's business" suggests that strategy, once set, is not easy to reverse. Finally, the idea 
that strategy suggests that strategic decisions shape a firm's competitive persona, implies that 
its collective understanding of it is going play a decisive role on how well the firm succeeds 
within its competitive environment. 

The strategy field is fragmented. The three main paradigms of industrial organisation, the 
resource-based view and the process perspective can be considered complementary. As 
industrial organisation and the resource-based perspective entails the internal versus external 
dichotomy, similar to the SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats) logic, 
they occupy one axis. The process view, on the other hand, can be equated with the internal 
versus external dimension, because strategy can be studied from a process perspective 
irrespective of whether it is industrial organisation or the resource-based view. Hence the 
second axis is the demarcation between process and position. 

Hedman and Kalling (2002) discussed problems with strategy theory and strategy-related 
research in IT and different approaches to the business model concept. It is made clear in their 
discussions that the field of strategy is fragmented and that there is a lack of consensus 
between the three dominant fields (outlined earlier). Thus the dominant fields of strategy as 
well as different subfields are developing in different directions. This implies that the concept 
of strategy invariably depicts whatever notion we subjectively attach to it, such as choice of 
industry, industry position, customer segment, geographical markets, product range, structure, 
culture, position in the value chain, resource bases, knowledge bases, technologies etc. The 
apparent conceptualisation inconsistency associated with strategy is further compounded if we 
incorporate to this the range of phenomena practitioners (such as managing directors) 
associate with the concept of strategy, thereby making it diluted and inconsistent. 

For example, to authors such as Christopher et al. (1992) a relationship-based approach 
appears to be a new way for marketing management to operate, based on a managerial 
perspective that is part of a quest to make the marketing effort more effective. In this context 
every customer relationship is important for profitability, with existing customers the 
lifeblood of a business organisation and therefore paramount for the future direction of the 
business. To others, for example Grönroos (1994), relationships are strategic, so that 
interactive marketing becomes a question of strategy — its origins, development and its 
continuation are a strategic focus for the business organisation. Gummesson (1995, 1999) 
postulates a macro view of potential relationship categories. However, Gummesson's 30Rs of 
relationship marketing appear, according to Donaldson and O'Toole (2002), to be beyond the 
planning needs of an individual firm: they show the potential domain of relationship strategy 
application. Gummesson's model is similar to the concept of a stakeholder partnership of 
strategic management in Freeman and Reed (1983) and Kay (1993b). The core strategic 
issues, therefore, are a recognition of key organisational interest groups — employees, 
shareholders, customers, suppliers, community — and how these interests should be balanced. 
What, then, happens if one interest group becomes more dominant? Gummesson's 30Rs of 
relationships show the potential domain of relationships but also their multilayered, 
overlapping nature. Yet another approach is to conceptualise relationships as part of the 
pursuit of a more efficient supply chain with an emphasis on developing closer relationships 
between channel participants. This will minimise the costs of transactions and, by implication, 
the entire supply chain. This can be both strategic and industry-specific. 
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Market segment 

Image 

As far as strategic marketing management is concerned, two types of management can be 
discerned. As Steiner (1979:4) puts it, "that which is done at the top of an organisational 
structure is strategic management". Strategic planning is a major support to strategic 
management (Steiner, 1979; Lorange and Vancil, 1979). It can be described as a process of 
deciding the objectives of the firm, the changes in the objectives and the policies which are to 
govern the acquisition, use and disposition of resources (see also Abell and Hammond, 
1976:9-10; Ansoff, 1965; Rhenman and Stymne, 1966). The Nordic School claims, for 
instance, that in service firms marketing management cannot be separated from the 
management of other business functions in the same way as in the consumer goods sector, and 
that strategic marketing management therefore cannot be treated in isolation from strategic 
management and strategic planning. I am, however, aware of the functional differences 
between services and physical goods. 

The service management system -. a working definition 

This study is conducted with a recognition of the fact that the basic characteristic of service is 
that it is intangible — it cannot be seen, felt, tasted or touched. From this fact, and the other 
service characteristics of inseparability, heterogeneity and perishability, services exist only 
through their providers, are unique to their skills at the time of their creation and must be 
considered as they are created. The skill and reputation of the provider is critical to the sale of 
services. This boils down to the fact that marketers must adapt to the service requirements of 
their individual customers and seek to provide service at those levels consistently in order to 
form the positive reputation for dependable quality that will differentiate them from others 
claiming to offer the same service. While training is necessary for the successful sale of all 
products, it is critical for the successful sale of services. 

Business culture 

philosophy 

Figure showing the service management system 

The market segment in the figure above is the specific customer group for which the service 
system is designed. The service concept is the advantages that are extended to the customer, 
consisting of a combination of physical, psychological and emotional dimensions including 
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both the core service and augmented service. The service delivery system, on the other hand, 
consists of the human resources in the firm, the customers, technology and physical support 
system. Image implies the instrument for information that can be used by members at the top 
level of an organisational structure to influence employees, customers and other resource 
units. At the heart of the model is the business culture and philosophy, which encompasses the 
overall principles through which the social process that ensures that the market offerings and 
customer value are controlled, maintained, upheld and developed. In this study, culture and 
philosophy are synonymous with customer relationship management and how well the firm 
adheres to customer-centric orientation. 

COLLABORATIVE RELATIONSHIPS IN RELATION TO THE MARKETING 
PROCESS 

Relationship marketing is a category of collaborative relationships that focuses on the 
marketing process. Like all relational collaborations, relationship marketing has as its focus 
the creation, development and support of successful relational exchanges throughout the 
marketing process. The ultimate goal is to achieve a competitive advantage by establishing 
long-term, mutually beneficial associations with loyal, satisfied customers, or rather mutually 
beneficial, long-term commercial interactions between sellers and customers. However, 
industrial goods, bought to produce other goods to be sold at a profit by the purchaser, are 
"natural" for this approach. Their long life and high price promotes the customer-oriented 
production and post-sale service that lies at the heart of relationship marketing. 

The customer concept 

In today's dynamic and turbulent business environment, five-year business strategies that are 
taken off the shelf, dusted off and looked at once a year are, at best, virtually useless and, at 
worst, dangerous and destructive. At the same time, increasing numbers of organisations are, 
finding significant deficiencies in traditional approaches to strategy formulation, analysis, 
implementation and control. Whereas companies practising the marketing concept work at the 
level of customer segments, a growing number of today's companies now claim to be shaping 
separate offers, services and messages to individual customers. These companies collect 
information on each customer's past transactions, demographics, psychographics and media 
and distribution preferences. They hope to achieve profitable growth by capturing a larger 
share of each customer's expenditures by building high customer loyalty and focusing on 
customer lifetime value. 

The ability of a company to deal with customers one at a time has become practical because 
of advances in factory customisation, computers, the Internet and database marketing 
software. Yet practising one-to-one marketing is not for every company: the necessary 
investment in information collection, hardware and software may exceed the reward. One-to-
one marketing works best for companies with individual customer information and many 
products of high value that require periodic replacement or upgrading. 

Customer relationship management (CRM) — supply chain management (SCM) integration 

This integration refers to "front end" operations. It means that firms work to create a 
satisfying experience at all customer touch points. It should be noted that good customer 
service is not enough, however technology allows the linkage of the e-tailer to the "back end" 
(e.g. supply chain management — inventory and payment) with the "front end" (e.g. customer 
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Information 
backbone CRM staff 

media interactions). The entire supply chain can work together to achieve a single-minded 
focus on meeting consumer needs. 

CRM—SCM integration 

Employees 

Suppliers 

Customers & prospects 
at various touch points 
in the supply chain 
Thereby taking part in 
the value creation pro- 
cess. Thus, profitability. 

The major advantages associated with integration of customer relationship management 
and supply chain management 

Connecting customers with supply chain businesses creates several advantages. First, all firms 
share transaction data so that inventories can be kept low. If producers and wholesalers have 
continuous data about consumer orders, they will be able to produce goods in a timely 
manner. Second, upstream firms can use these data to design products that better meet 
consumer needs. For example, books and short videos have already been co-created with 
customers. The consumer thereby assumes the role of co-producer of the value to be 
delivered. Third, if the sales force or customer service representatives have constant 
information about product inventories, they will be better able to help consumers on-the-fly. 
While catalogue firms are already fairly accomplished at this, the system breaks down when 
supplier firms exist at several levels upstream from the retailer. 

RESEARCH PROCESS APPROACH AND STRATEGY 

This study is based partly on empirical work and partly on theories and ideas which have been 
developed only conceptually. For this reason, somewhat different methods have to be used in 
various parts of this study. Moreover, the idea of theory as a process is emphasised, which 
implies that a theory is never complete but is an ever developing body of knowledge (Glaser 
and Strauss, 1967:32). Without entering into a debate on scientific method, I defend the need 
for different research approaches, depending on the stage of the theory development process. 
If an area is very much unexplored, theories can emerge through developing a better 
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understanding of the phenomena under scrutiny. Having selected a qualitative research 
paradigm to guide the exploratory study of the conceptual and operational definition of CRM, 
a flexible research design which would allow findings to "unfold, cascade and emerge" 
(Lincoln and Guba, 1986:210) was adopted. Characteristic of exploratory research conducted 
within a qualitative paradigm, the methodology was designed to allow the researcher to build 
rich descriptions of the context within which case firms' practice of CRM philosophy was 
developed, created and maintained. As such, the design used to guide the collection and 
analysis of data had to be flexible enough to permit the researcher to uncover and explore 
issues which emerged as interesting and potentially capable of shedding light on the 
substantive research problem. However, as it is "impossible to embark upon research without 
some ideas of what one is looking for" (Wolcott, 1994:157), decisions regarding the unit of 
analysis and the methods used to collect qualitative data were taken prior to the researcher's 
entry into the field. In short, the substantives developed prior to the field study are outlined 
below. They can be said to consist of seven conceptual categories. They represent the words 
that fall within each classification. 

Table showing the conceptual categories of relationship marketing 

Primary construct Substantives 
Attracting, establishing, getting Creation 

Development Enhancing, strengthening 
Maintenance Sustaining, stable, keeping 

Exchange, mutual, co-operative Interactive 
Lasting, permanent, retaining Long-term 

Emotional content Commitment, trust, promises 
Output Profitable, rewarding, efficiency 

The researcher's decision to use himself as the "instrument" for collecting data was 
influenced by the qualitative research approach adopted and the exploratory nature of the 
research. The subjective epistemology of the qualitative research paradigm views social 
reality as constructed by humans, and maintains that if it is to be understood, the researcher 
cannot remain distant from and uninvolved in the social phenomenon in which he or she is 
interested. Instead, the researcher must adopt a role, such as "research as instrument for data 
collection", which allows him or her to get close enough to social subjects to be able to 
discover, interpret and understand participants' perspectives of social reality. Data were 
collected during in-depth, unstructured and semi-structured interviews with top management, 
staff, clients, competitors and industry bodies, as well as during conversations and participant 
observation. The method of collection dictated how data were recorded: while in-depth 
interviews were recorded on tape for later transcription, data gathered during observations and 
conversations were not recorded until the researcher had left the field and his notes written up. 
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ANALYSIS ON SITE: 
In the field when collecting data guided by the researcher's pre-understanding (Gummesson, 
1991) of the phe omenon under investigation. 

RUN THE DATA OPEN: 
Transcription and initial analysis of in-depth interviews and field notes to familiarise the 
researcher with the data and to start the process of structuring and organising the data into 
meaningful units. 

FOCUS ANALYSIS: 
Constant comparison of emerging themes and categorisation of core codes. 

DEEPEN ANALYSIS: 
Compare substantive findings with established concepts in the literature. 

1 

PRESENT THE PICTURE TO KEY PARTICIPANTS: 
Does the understanding fit and work? Is the picture accurate? 

WRITE UP/REPORT 

Figure showing the process of inductive analysis 

Benefits and limitations of the research approach 

The adoption of any research approach and the use of all methods of collecting and analysing 
data necessarily involve a trade-off (Patton, 1987). The fmdings presented demonstrate that 
the adoption of a qualitative approach and selection of the researcher as "instrument" for data 
collection and analysis enabled the researcher to get "close" to participants and develop 
trusting relationships. This allowed the researcher to penetrate their realities and uncover 
issues of relevance in understanding the substantive research problem. It is likely that 
definitions within the sample literature may have been missed or discarded. Definitions or 
substantives from sources outside the sample almost certainly exist but will not have been 
assessed. These faults are inherent symptoms of the high level of subjectivity associated with 
any qualitative methodology. An individual researcher responsible for the entire research 
process will have unavoidably compounded this subjectivity. Marshall and Rossman (1995) 
argue that justification of qualitative methods should draw on their strength when conducting 
descriptive or exploratory research or where context and the respondent frame of reference are 
important. Silverman (1994) research supports the theory — building potentiality of qualitative 
research — and suggests that qualitative researchers need to be bolder in the horizons they 
envisage for non-positivist research. 
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EMPIRICAL FINDINGS FROM A SURVEY OF OVER THIRTY FIRMS IN 
SWEDEN 

Below is a presentation of results from empirical studies conducted on about thirty firms 
operating in the Swedish market representing different business sectors. Access to these 
companies was secured personally by the researcher. Managers from the majority of the firms 
in the study have generally featured as guest lecturers between 1999 and 2003 in the 
postgraduate courses I am responsible for. The point of departure in the empirical studies was 
that in order for a firm to have a true customer-centric philosophy, recognition that some 
customers are more equal than others and that delivery of good or need-based service does not 
necessarily have to cost more is a prerequisite. Consequently, the level of service and content 
should be provided that meets the needs and preference of each category of customer. The 
degree of personalisation is here put to empirical test. 

On how well firms identify and capitalise on customers 

In response to the question whether firms offer all categories of customer similar service 
content, the majority (62%) of the companies in the sample offer a comparable level of 
service to all categories of customers. This is irrespective of the fact that requirements for 
service vary from customer to customer. From the point of view of the company, the 
profitability level from its customers varies considerably, meaning that some customers are 
more important than others. Consequently, it is difficult to justify the economic rationale 
behind why all customers should be provided the same level of services. It is a paradox that 
many customer groups are accorded a very high level of service in relation to what the 
majority are prepared to pay for. Other customer groups, on the other hand, receive an 
insufficient level of service and service content even though they are prepared to pay more for 
a higher level of service and content. 

This study therefore postulates that instead of offering a uniform level and content of service, 
it is worthwhile for companies to give priority to the service efforts that encompass or involve 
activities and customers where high profitability can be attained. For example, it is not 
economically viable to offer personal service and assistance to a customer group that cannot 
cover the costs incurred in the process of carrying out or implementing such marketing effort. 
Cost savings or cost efficiency can be achieved, on the other hand, by offering price conscious 
customers service through more cost effective channels such as self-service. With reference to 
a previous study, it was observed that that it is not unusual for companies to achieve a cost 
saving potential of 30% of the total service costs through differentiated service levels. 

On how well firms know their customers in order to be able to establish their actual and 
strategic value 

A prerequisite for a differentiated market offering or level of service is a well thought-out 
customer-centric approach based on knowledge of the needs and preferences of the customer 
and the profitability potential of each customer category. The first step in the CRM process 
involves research to gain insights to help identify current and potential customers. The second 
step is to use that information to differentiate individual customers, focussing particularly on 
differences between high-value and low-value customers. The empirical results show, 
however, that knowledge of customers is generally very poor among the majority of the 
companies in the sample, and one third of the companies interviewed do not have a 
satisfactory picture of the needs of the company's most valued customers. The picture is even 
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less clear for the other customer groups. Many of the companies therefore lack appropriate 
knowledge about the needs and wants of their customers and insufficient effort is made to 
remedy this situation. For example, as far as the delivery of a product or service is concerned, 
the study shows that one third of companies do not bother to measure and guarantee that the 
customer actually receives what has been offered. The remaining companies, which do 
measure that the customer actually receives what is offered, normally associate this with 
delivery assurance in physical terms. To view this solely in terms of delivery assurance is in 
many cases an oversimplification, as merely because a customer has confirmed receipt of a 
delivery, does not always imply that the customer is satisfied or has even received what was 
offered. Companies thereby fail to secure valuable information on whether or not a customer 
lacked something in connection with the delivery of the product or service: for example, the 
customer may require additional services and may even be prepared to pay for these. The 
operational definition of what creates a loyal customer is often very unclear. Almost half of 
the companies in the sample do not have any workable definition of customer loyalty, and 
over 50% do not measure customer loyalty level at all. Another frequently observed error is 
that customer satisfaction and loyalty are treated as identical. 

These two concepts, customer satisfaction and loyalty, should be separated and distinguished 
from each other mostly because profitability, according to a study conducted by Go 
Communications, is primarily attributed to loyal customers, and not only to satisfied 
customers. A measure such as "share of wallet" which provides some insight or measure of 
customer loyalty is applied by relatively few companies. Only 15% of the companies 
examined have a strategy that includes what information should be collected or acquired 
about customers and prospects. Attempts to get to know a customer should incorporate how 
they wish to be dealt with. Also noteworthy is that one third of the companies surveyed do not 
know which customers they have lost or which customers are most recent or new to the 
company. The main reasons why a customer leaves a company or comes to a company is vital 
information that many companies neglect. 

The majority of the companies need very much to learn to know their customers better, most 
especially their most valuable customers. It is by adequate understanding of the needs and 
wants of customers, and adaptation of market offerings and services to suit these, that 
companies have the possibility to increase sales to existing customers and the company's 
"share of wallet". Companies need to know their customers, particularly in industrial or 
business-to-business markets, down to individual customer level or a high level of intimacy. 
This is vital as many studies support the notion that existing customers generate the greater 
proportion of sales volume. With reference to a study by Mats Alerins, Director of CRM for 
the Nordic countries at Cap Gemini Ernst & Young, existing customers generate on average 
twice as much as new customers. Apart from the fact that existing customers are more 
disposed to greater sales, which invariably drives up both sales and profit, existing customers 
demand less support than new customers, which reduces service costs. Another strategy is to 
increase the level of service for those customers that require better service and are willing to 
pay for an upgrade in service level. Strong loyalty to the best customers offers possibilities to 
capitalise both in terms of increased sales volume and high margins. Optimal service and 
efficiency can thus be achieved by providing the customers the service level and content they 
desire. 
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The role of frontline personnel (sales force) in promoting customer satisfaction and a 
customer-centric philosophy 

Inadequate management control and follow-up of the tasks performed by the sales force is a 
common problem. In the companies examined, the management and follow-up of the 
performance of sales representatives was not focused at the level of customer satisfaction. 
This is in spite of the fact that virtually all the companies investigated agree that satisfied 
customers are vitally important. The prevailing policy for remunerating the performance of 
the sales force in 75% of the companies in the study is based entirely on volume and revenues 
generated. It is however surprising that as many as one third of the companies do not have any 
routine to verify that customers' expectations are actually met. Moreover, as sales 
representatives often do not have access to the same information on customers as the 
customer service, invoicing and marketing departments, it is more difficult to create satisfied 
and loyal customers. 

Mother inconsistency apparent in the empirical study is that over a third of all the companies 
investigated do not know their most profitable customers. As many as 68% pointed out that 
their company's most favoured customers are unfortunately not the most profitable. Ninety 
percent of the companies do carry out profitability trend analyses, but the level varies greatly. 
Fifty percent of the companies do not follow up profitability at individual customer level, nor, 
in one third of the companies, per market segment. 

From market share to wallet share — you get what you measure 

Sales representatives need to be encouraged to always act in the best interests of the company. 
The change of attitude therefore entails that revenue and volume-related performance 
measurement be supplemented by additional parameters, as there is a tendency for sales 
representatives to be overly profit centric and short-sighted in order to maintain individual 
sales volume. Measuring the "share of wallet" may encourage behaviour that leads to 
customer loyalty, which means the company increases sales to a specific customer. Measuring 
net margin will encourage sales representatives to focus their efforts on the customer that 
gives the highest net profit, which invariably increases the contribution to cover fixed costs 
and the company's profitability. The type of measurement to be adopted depends of course on 
the company's overall strategy. This choice ought be considered appropriately so that the 
control mechanisms support the strategy rather than counteracting it. 

Some remarks about the empirical results reported above 

Most firms generally do not have a well-functioning customer strategy. The basic objective of 
this study is to create an understanding about the situation of Swedish firms regarding 
strategically important questions in sales and service. The empirical study encompasses about 
thirty Swedish firms representing a variety of business sectors. Decision-makers in leading 
positions, with knowledge of sales and customer service, were interviewed. It is important to 
note here that the only relevant evaluation of quality, and the attributes that compose it, is the 
evaluation by the customer. Generally, customers measure quality by comparing the actual or 
perceived performance against performance expectations. Suppliers' dependability and timely 
delivery are also important. Price is usually related to performance capability. Therefore, a 
product that offers more capacity than required will tend to be perceived as too costly and of 
poor quality because of its failure to meet the needs and expectations of the customer. 
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The prevailing customer strategy of most firms gives the impression that the marketer does 
have control over the elements of the marketing mix (product, promotion, price and 
distribution). In fact, the consumer is the final "controller" of all marketing efforts. The 
marketer seeks to understand consumer desires and act as the consumer's agent. He or she 
seeks to translate that knowledge into market offerings that will satisfy the customer's 
demands within the constraints imposed by non-market controllables such as environmental 
factors (political, social, legal, technical and cultural). Those marketers who perform their 
agent role well succeed — those who do not, fail. 

CUSTOMER-CENTRIC PHILOSOPHY: THE CASE OFØZON.COM 

Below is a presentation of a success story regarding a customer-centric philosophy. The 
example serves to demonstrate the building of customer relationships on a one-to-one basis in 
a consumer market. 

Jeff Bezos is the founder and CEO of Amazon.com. Amazon is the largest provider of online 
books but also offers a range of other services or products. The key to Amazon's success is 
using technology to build relationships and brand loyalty, both with the customer and the 
company's partners. The main problem experienced by Amazon is that customers are 
sceptical about purchasing and giving their credit card number online. 

Amazon's solution to the above problem was to add value by treating customers as 
individuals, anticipating their needs and building relationships. The relationship that Bezos 
built with his customers would turn out to be much greater than any small bookstore could 
create. These include a personal greeting which appears on entering the website, 
recommendations based on past purchases, recommendations based on the customer's mood, 
new publications, and a message board to enable customers to chat to one another. 
Forty-four percent of Amazon's customers are repeat purchasers, and customers tend to be 
more loyal online than offline In the online world, all retailers are equally close and are an 
equal distance away. However, Amazon has launched UK, French, German and Japanese 
stores. Amazon also builds relationships with affiliates (site partners) by rewarding them up to 
15% commission for every customer referred to Amazon. This is monitored by a monthly 
report displaying connection times or traffic between sites. 

Building customer relationships on a one-to-one basis in a consumer market 

The customer should be treated as a friend. At Rina's hair salons, the old-fashioned way is 
adopted. When a customer calls or comes to the salon, she tries to build a personal 
relationship with that individual. This will place the relationship on a personal rather than a 
business level. In addition, Rina does not push a specific product but instead suggests a 
solution based on her understanding of the client and the client's needs. Consequently, Rina 
develops long-term relationships one at a time, rather than treating all categories of customers 
the same way. A major shift in marketing thought is manifested by a change from mass 
marketing to individualised marketing, from a focus on acquiring many new customers to 
retaining and building more business with fewer, but loyal high-value customers. The goal is 
to build long-term relationships on a one-to-one basis. A firm's ability to build and maintain 
relationships with customers, suppliers and partners may be more important than its tangible 
assets such as land, property and financial assets. 
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Relationship marketing in this way implies establishing, maintaining, enhancing and 
commercialising customer relationships through promise fulfilment — with the hope of 
building long-term profitable relationships with mutual benefit. The tool in achieving 
customer satisfaction is therefore promise fulfilment. For example, when Amazon promises to 
deliver books in two days, a customer will be satisfied if the promise is met. 
Today, relationship marketing involves much more than promise fulfilment. It is about 
maintaining and enhancing. Emphasis shifts from a one-way communication to two-way 
communication and collaboration. Acquisition focus is replaced by retention focus. Market 
share is no longer the ultimate goal, rather the share of mind. To achieve all these aims, 
companies need to focus on customers and differentiate individual customers based on their 
need rather than differentiating products for target groups. The central idea, therefore, is that a 
firm's profitability increases by satisfying individual needs, one at a time. 

In short, therefore, customer relationship is a holistic process of identifying, attracting, 
differentiating and retaining customers. It is more than simply listening to customers or 
providing better products and service. It is integrating a firm's entire supply chain to create 
customer value at every step in the encounter between the supply side and demand side of the 
company. The customer relationship management philosophy is therefore useful in building a 
mutually suppOrtive environment with stakeholders other than the consumers. 

STEPS IN THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PROCESS: A 
WORKING MODEL 

Customer relationship management is defined here by explaining its process 

Figure depicting a customer relationship process 

Identifying the customer 

Firms gather information about customers from a variety of sources: sales force, customer 
service encounters, bar code scanners at point-of-sale, as well as website activity. In addition, 
firms obtain prospects, business customers, and end consumer information through, among 
other things, personal disclosure and automated tracking. Customer tracking is facilitated by 
computer databases that can help businesses remember and keep track of numerous complex 
individual interactions with customers. A business can therefore focus on a single customer 
from among the millions in its database, examine the customer's entire history of transactions 
with the firm, make an adjustment to the record (perhaps noting the resolution of the 
customer's complaints) and then return the customer to the database — all in the few seconds it 

16 



Level 
Small segment/group Individual 

Company-side tools 
(PUSH) 

Collaborative filtering 
Data mining and profiling 
Outgoing e-mail 

Cookies 
Web log analysis 
Real-time profiling 
Outgoing e-mail 

Client-side tools 
(PULL) 

Agents 
Experiential marketing 

Individualised web 
portals 
Wireless data services 
Web forms 
Fax-on-demand 
Incoming mails 

takes to answer a phone inquiry. And a company can do this with tens of thousands, or 
hundreds of thousands of customers simultaneously, one customer at a time. 

Customising the marketing mix 

Mass customisation implies that marketing communication messages are tailored to 
individuals and delivered over the Internet in a timely manner. Mass customisation also 
implies the cost-efficient mass production of goods and services in lot sizes of one or a few at 
a time. Applied to the assembly line and logistical system, information technology now makes 
it possible for business to deliver "mass customised" products and services. 
Customisation without computer technology is expensive and impractical, but with computers 
the production and distribution process can be modularised. This enables companies to 
routinely produce customised products or services tailored to the specific requirements of an 
individual business or customer rather than to the general needs of a "segment". 

Internet strategies facilitating customisation tools 

Firms tailor their marketing niches to meet the requirements of small target segments — even 
to the individual level, using electronic marketing tools. Electronic marketing allows the use 
of technology to increase the efficiency of marketing (the use of a marketing mix such as 
product, price, place, promotion and personnel to meet customers' needs) and thereby 
increase company profitability and added customer value. E-marketing allows efficient 
automated customisation to an individual business customer or a single end customer on the 
fly and 24 hours a day. It is through customisation that firms focus on the precise needs of 
each prospect and customer and in this way build long-term profitable relationships. 
Examples of this are web pages that greet users by name, and e-mail that is automatically sent 
to individuals with personal account information. Mass customisation is the Internet's ability 
to individualise marketing mixes electronically and automatically to the individual level. This 
can be initiated by an organisation (company side) or by a customer (client side). 
Furthermore, it can be examined at two levels: small segments and individuals. 

17 



Differentiating customers 

Customer differentiation implies how customers, based on the assumption that customers 
have different needs to the firm and they represent different valuations to a firm. Needs-based 
differentiation implies that customers differ based on what they need from the firm. Two 
customers may buy exactly the same product or service for very different reasons. A 
customer's needs refer to why a customer buys, but not what the customer buys. Bookstores 
have customers with significant needs-based differentiation, as people who go into a 
bookstore normally want different books. For example, many may wish to purchase the same 
best seller (for example, Harry Potter). Filling stations have customers with limited needs-
based differentiation. Valuation skew, on the other hand, is the degree to which a customer 
base is differentiated by value. A steep valuation skew describes a customer base where a tiny 
proportion of customers accounts for a high proportion of a firm's profits, while a flat 
valuation skew describes a customer base in which customers are relatively more uniform in 
valuation. 

Companies should differentiate their customers in order to meet customers' needs 
individually. This is done in an attempt to identify similarities and differences in groups and 
individuals, and to estimate a customer's value. At a superficial level, two customers who 
appear outwardly very similar — which means two customers in the same business, or two 
customers with a similar purchasing history and demographics — may still want completely 
different products or services from the firm. Even a standardised product, manufactured the 
same way every time with the same product features, is often used in different ways by 
different customers. Simply because a product is a commodity does not mean that customers 
cannot be diverse in their needs and uses of that product. A retail lending operation deals in 
the commodity of money, in a largely price-driven and highly efficient market. As a result, 
many of these companies treat their customers in a commodity-like manner and as 
interchangeable. Other lenders — like Farm Credit — know that two borrowers requesting the 
same loan, with identical terms and conditions, could do so for quite different reasons. 
Consequently, differentiating customers by their needs and then addressing those needs 
individually is a simple common-sense selling technique. It is also one of the most powerful 
steps toward increasing customer satisfaction, customer loyalty and unit margin. It is therefore 
important to recognise that some customers are more important than others — and they should 
be treated as such. 

Interaction dialogue 

The role of interaction in customer relationship marketing is that it allows companies to 
collect the data necessary for identification and differentiation, and to evaluate the resulting 
customisation effectiveness on a continuous basis. The end result of this ability for the supply 
and demand side of the company to interact effectively is the development of a Learning 
Relationship. A Learning Relationship is a relationship between a firm and an individual 
customer which, by regular or repeat feedback from the customer, enables the firm to become 
ever smarter with regard to the customer's specific needs and, by using mass-customisation 
technology, to tailor a product or service that fits the customer's needs ever better. When a 
customer and a firm are involved in a Learning Relationship, with every cycle of interaction — 
and customisation — the customer finds it more convenient to deal with the firm. The result is 
that the customer becomes more loyal, because to start the relationship again with another 
company, the customer would first have to re-teach the competitor what has already been 
taught to the previous firm. Moreover, as the relationship progresses, the customer's 
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convenience increases and the firm becomes increasingly valuable to the customer, allowing 
the firm to protect its profit margin with that customer. The idea is that both the firm and the 
customer learn from each experience and interaction. This possibility invariably leads to 
increased trust and loyalty. Computers have made an increasing array of interactive 
communications tools available. Now customers can talk to businesses. Businesses are no 
longer limited to talking to, or more accurately, "at" their customers and prospective 
customers. 

CONCLUDING REMARKS: CONCEPTUALISATION OF CRM AS A TOOL TO 
MANAGE RELATIONS RATHER THAN AS A MARKTING TOOL 

The concluding remarks below are in the form of a discourse, consisting of some normative 
elements and, therefore, comprehensive in nature. The prevailing perspectives show that 
CRM is conceptualised as a marketing tool rather than as a tool to manage customer 
relationships. However, it is important to stress that CRM is not one-to-one marketing, nor is 
it personalisation, statistics or database applications. CRM is not even many systems called 
CRM. It is also important to point out that there are two basic concepts in CRM: customer 
relationship and management. One gets the impression that CRM developers do not know this 
simple fact. A CRM system is supposed to help a company manage its customer relationships. 
However, if we do not know what a relationship is, how can we manage it? Moreover, 
relationships seem to be defined differently by sellers and buyers. 

A quest for the actual and strategic values of customers and the integration of both types of 
values 

According to Peppers and Rogers (1998), strategic value is the total profit a firm could realise 
from a customer if it were to develop a strategy, or take some marketing initiatives, with that 
particular customer. Strategic value, therefore, represents the potential business a customer 
could bring, much of which may never be realised. 

In order to clarify the difference between actual and strategic value, imagine you run a retail 
bank. Think of a customer who has a current account, savings account and a car loan with 
your bank. This customer provides a certain regular profit to the bank every month, generated 
by his or her transaction fees and the investment spread between what your borrowing and 
lending rates are and the rates your customer pays you. You expect this customer to remain 
with your bank for a number of years, giving you a continuous income stream roughly similar 
to your current earnings. The net present value of this continuing income stream represents 
the customer's LTV — the lifetime value loss you would suffer if her or she were to move to 
another bank. Lifetime value (LTV) in this regard implies the total value of the customer over 
that customer's lifetime (e.g. parents influence their children's purchasing patterns). In 
addition to the accounts this customer has at your bank, suppose your customer also has a 
home mortgage at a competitor's bank. To your competitor, the profit on the customer's home 
loan represents his or her actual value, but to you it is only an unrealised potential. The 
mortgage is the other bank's to lose and yours to gain. The expected profit from that loan 
would represent one aspect of this customer's strategic value to you. Similarly, if the 
customer owned a computer and modem but did not use your home banking services, or if this 
customer were a medical student with few current assets but a promise of high future 
earnings, then each of these factors would also represent different aspects of this customer's 
strategic value to you. In each case, the customer could return more profit to your firm if only 
you could entice him or her to do so. 
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This analogy illuminates three separate components of a customer's strategic value to a firm: 
(a) competitive business, or business your customer does with a competitor which could 
eventually be yours; (b) behaviour change, i.e. earning a higher profit by making a significant 
effort to get to know the customer properly in order to persuade him or her to behave 
differently, for example by performing some additional task, thereby taking part in the value 
production process, purchasing added services or managing his or her own business a little 
differently; and (c) customer growth (see also Eriksson, 2000). A customer's strategic value 
also encompasses a customer's own growth potential, for example, the bank catering to 
medical students. As stated earlier, the current estimated value of a customer, based on 
expected income such as monthly payments, represents the customer's lifetime value. The 
stream of future profits from a particular customer is discounted back to the present at some 
appropriate rate to yield a net present value. This invariably increases the strategic valuation 
of the customer, i.e. the long-term, potential value of a customer to a company, if the 
company were to increase the customer's patronage to its maximum extent. Such growth 
might occur because (a) the firm wins a greater share of customers from competitors, (b) a 
customer's own growth, or (c) the customer becomes more profitable by changing his or her 
behaviour in some way that is favourable to the firm. 

The metrics used to measure CRM effectiveness 

Lifetime value (LTV) is the net present value of the revenue stream for any particular 
customer over a number of years could be used as a metrics for identifying the most important 
customers. Average order value (AOV) is the monetary (EURO) sales divided by the number 
of orders for any given period: this figure may increase over time as loyal customers purchase 
more per order and are also less price sensitive. Recency, frequency, monetary (RFM) 
identifies high value customers. Average annual sales growth for repeat customers over time; 
new customer acquisition cost; current customer retention cost; profits current retention cost 
per customer, and high-value, low-value comparison; share of customer spending — the 
proportion of revenues from high-value customers compared to low-value customers (e.g. the 
top 20% provide over half the firm's profits); percentage of customer retention — the 
proportion of customers who make repeat purchases could serve as an appropriate criteria for 
determining the most important customers that a company has; rate of customer recovery — 
the proportion of customers lost that the firm can lure back with various offers, for example, 
many people who do not renew magazine subscriptions can be subsequently won back; 
referral revenue — monetary (EURO) in sales from customers referred to the firm by current 
customers. Word-of-mouth communication spread by satisfied customers; price premium — 
savings by not having to offer discounts to current loyal customers. 

A customer supplier relationship: a mother—child analogy 

To understand a customer's "problem" in order to facilitate the development of a profitable d 
relationship, encompasses learning to know a customer's needs. This does not necessarily 
have to be the same as the initial point of departure or when the customer was merely a 
prospect. A relationship with a customer can be compared to a relationship between a mother 
and child. It is characterised by a mutual dependency, with the mother the supplier and the 
child the consumer. In fact, in this relationship the customer, i.e. the child, is more dependent 
on the supplier, the mother, than vice versa. In the buyer-seller relationship, the seller usually 
has the responsibility of establishing and maintaining these relations. Only after a long period 
of cultivating these contacts with a buyer can a buyer generate interest in the seller's products. 
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When the seller has secured an order, the task therefore is to maintain continuous contact with 
the buyer. In practice, suppliers' contacts are stable as long as the seller is capable of handling 
the delivery in a timely and efficient way. Purchase and sales emanate from a network of 
relations and interactions between companies and individuals in this network. 

For a supplier, an ideal state in this exchange relationship is reached if and only if the supplier 
can develop an understanding and a possibility of satisfying the actual needs of the customers. 
As a rule, the following question can be raised: who are our existing and who are our potential 
customers? It is well known that it is difficult to convince new customers. And even if one 
succeeds in convincing a new customer, the cost is normally so high that new customers are 
often unprofitable. The most important task then is to take care of existing customers and 
subsequently identify new customers that have the "same" value as the existing customers. 
For example, in choosing the 5000 most likely buyers among 45 000 companies: a mailing list 
broker wishes to sell as many addresses as possible; however, the right number of addresses 
has to be sold to clients. This is the very reason why a company must understand the benefits 
for the purchasing company — the relationship from the customer side. How do you want a 
company to treat you as a customer? As customers, we want a company that can really 
understand what we need; we want a company that can provide quality products or services to 
meet our needs, and we want the company to respect our privacy — to try to understand our 
needs rather than our demographics. Furthermore, we do not wish the company to treat us 
poorly because our profiles do not match its high value customer profiles; we want the 
company to value our business by giving us more benefits rather than using the profits from 
us to attract new customers, and we want the company to be a trustworthy partner so that it 
will assist us when we need the company's help. 

In addition, the customer relationship that current CRM systems try to manage is different 
from the relationship desired by customers. There is only one theme in this customer 
relationship defined by companies: money! No matter if it is cross-selling, a recommendation, 
or a new customer promotion, it is all about money — i.e. revenues and profits. There is 
nothing concerning customer relationships defined by customers because the ultimate goal of 
firms in this regard is profit maximisation (the customer's actual value) rather than the 
customer's share of mind (customer-centrism), thereby considering the customer's strategic 
value. Current CRM systems are designed not out of a motivation to improve relationships, 
but from a motivation to sell more products/services to customers. Therefore, current CRM 
systems cannot fundamentally improve customer relationships. To properly manage customer 
relationships, it is first necessary to define the customer relationship. Whatever the formal 
definition, it is generally accepted that marketing requires: (a) a genuine understanding of and 
attention to customers' needs and wants (usually specific target segments are selected); (b) 
satisfying these needs and wants while at the same time ensuring the achievement of profit or 
other objectives; and (c) orientation of the whole organisation towards the customers' 
satisfaction process. Marketing is concerned with the satisfaction of human needs and wants. 
In order to satisfy these needs and wants and then to influence the customer, the marketer 
must first understand them. Clearly, they are not merely a function of income: two individuals 
with identical incomes may well manifest very different patterns of consumption. These 
differences can only be explained by factors other than income, maybe values or the belief 
that underlie consumer attitudes and behaviours as well as psychographic variables (lifestyle 
and personality) and the cultural environment — hence the application of the technologies of 
consumer and industrial buyer behaviour. 
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Marketing functions of a customer relationship management system 

If we ignore the notion of customer relationship, what about the marketing functions of most 
CRM systems? The Internet has revolutionised the marketing process. Using IT in the 
marketing process is the natural trend. However, employing such technologies in the 
marketing process (such as personalisation and CRM) does not mean that we use them 
properly. If we examine those e-commerce applications (such as personalisation, one-to-one 
and CRM), what features do we often see in developers' claims about the high qualities and 
values of these applications? The most frequently listed features are scalability, reliability and 
compatibility. But how good are these e-commerce applications in improving marketing 
results? 

It can be compared to a car dealer selling you a car. The dealer tells you about the leather 
seats, the dual air temperature control, roomy interior, electric windows, high quality music 
system and much more, but he or she does not want to mention one thing about the car: how 
good the engine is! We might have no reason to doubt the capabilities of these e-commerce 
application developers in creating high quality database applications. However, why should 
we believe that a person who is capable of making a good air conditioner is also capable of 
producing a good engine? This marketing engine can lure even without database technology. 
However, a database application cannot function properly without a good marketing engine. 
That is why current e-commerce applications have achieved only very limited goals. The 
marketing functions such as cross-selling and recommendation are trivial compared to the 
marketing functions we are able to build in the e-commerce applications. An instructive 
example about these inconsistencies is British Airways' one-to-one system in Pepper and 
Rogers (1998) one-to-one success stories. What the British Airways one-to-one system tried 
hard to do was not to predict what a customer likes most but something a customer least 
dislikes. Such system is unlikely to improve customer relationships (called customer loyalty). 
Do we choose an airline because it can predict what we wish to eat and drink on board? In 
conclusion, therefore, and more importantly, the development of e-commerce applications is 
heading in the wrong direction under the one-to-one marketing theory. 

The majority of the companies in the survey claim that customers are the gods or that the 
customer is king! As customers we certainly feel flattered. The problem is: how are we treated 
as a god or king in reality? The strangest thing in this customer relationship is that most firms 
use "customer loyalty" to define customer relationship. Companies hire research firms to 
measure how loyal their "gods" and "kings" are to them. The current CRM systems claim to 
be able to help in increasing such customer loyalty. More strangely, most companies have 
been charging their loyal "kings". The empirical studies showed that the CRM systems are 
designed to manage this customer relationship, but in reality the CRM system works as 
follows: try to find a customer with the largest wallet and then try to take as much money as 
possible from this wallet. The problem or dilemma in this situation is whether one would wish 
to build a good relationship with someone who makes friends with you simply because you 
have money and he or she wishes to take all your money from your wallet? 

A business philosophy 
Customer relationship management is a business philosophy rather than a database 
application. Before we are able to properly design a marketing automation to help manage our 
customer relationship, we need to create a business philosophy about this relationship: who 
are our customers? How do we define the customer relationship? How do we treat our 
customers properly? No matter what answers one has to the above questions, one must ensure 
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that a business philosophy is in place to be adhered to by all employees in the firm. CRM 
application developers are very likely to build their customer relationship philosophy into 
their CRM application. Therefore, there is always a hidden business philosophy built into any 
CRM system: how should we treat our customers. Consequently, the next question of utmost 
importance before making a substantial investment in a CRM system is: do the CRM vendors 
really want to help my company improve our customer relationship or do they simply want to 
sell their applications? 

The best way to answer this question is to examine the business philosophy built into their 
CRM applications: how do they define the customer relationship and help you treat your 
customers correctly. How they (the CRM vendors) want you to treat your customers is most 
likely how they treat you as a customer. If we assume that the company's goal is to maximise 
profits, it now has to decide whether to satisfy a customer's specific need. First, the company 
calculates the cost and revenue of that specific service and decides to proceed if the revenue is 
greater than the cost. But what if the cost is greater than the revenue for this specific service? 
At this point, the company remembers something about customer relationships: "If I make 
this customer happy this time, I will make more money if he or she stays with us for a year." 
However, what if the company cannot recover the cost, even if the customer remains with the 
company for a year? The company could either refuse this service (i.e. relationship 
termination) and stop thinking about customer relationship, or it could continue to build a 
relationship with the customer in question: "If the company makes this customer happy this 
time, it will make more money if he or she stays with the company over a lifetime. The 
company can make more money beyond a lifetime because the customer will tell more people 
about the company." When the company thinks more about the value of customer 
relationship, it gradually "forgets" its original goal — profit — in its daily business decisions. 
The customer relationship becomes increasingly important until it becomes the goal (rather 
than a tool) in business decisions. Consequently, both the -customer's actual value and 
strategic value are incorporated in the company's primary and secondary goals — customer 
satisfaction being the ultimate or primary goal and a move towards customer-centrism instead 
of a profit-centric business philosophy — thus a perspective which views relationships between 
a company and its customers, employees and other interested stakeholders as strategic in 
nature. 

Unfortunately, in practice the prevailing operationalisation is in the opposite direction. It tries 
to use customer relationships as a tool to make money, and attempts to use customer 
relationship as leverage. The CRM solutions investigated in conjunction with this study give 
the impression that current CRM systems consist of the following "business principles": 
principle 1 implies that if a customer is identified as loyal, you can charge him or her a higher 
price (i.e. a loyal customer means that he or she is less sensitive to price increases); principle 
2 is to provide discounts only to those customers who are likely to switch to another 
company; and principle 3 gives the impression that current customers are ineligible for special 
promotions. 

If as a customer you are a "loyal" to a company, what is your rational response to the above 
"business principles"? Do you still call this CRM system a customer relationship management 
system? You have probably heard the saying, "If you believe in God, you will go to heaven. If 
you do not, visiting a church won't help you get there." The same is true for believing in 
customers — and implementing a CRM system or solution will not help improve your 
customer relationship. A CRM system based on customer relationship is different from CRM 
systems based on marketing functions. If you do not design CRM based on your customers' 

23 



needs, it is unlikely to improve your customer relationship. It was often observed in the 
empirical studies that most companies have not yet realised that a CRM system is not 
something that can be implemented out of a box. Many companies believe they can go to a 
vendor and obtain CRM, only to then find that they do not see any return from their CRM 
investment. 

Consequently, the following propositions may be raised: first, customer relationship 
management is a strategic business and process issue, not merely a technology solution; 
second, supply side and demand side relationships are perceived and defined differently by 
buyers and sellers, thereby resulting in conflicting goals; third, there is a conflict between 
customer relationship management and so-called customer-centrism; fourth, customer 
relationship management is not working because companies are not considering the ultimate 
business segment strategies and how CRM will help meet their strategic goals, and they often 
ignore the human, procedural and organisational challenges that always represent the lion's 
share of the hurdles in realising a return on major CRM issues. A CRM philosophy requires a 
change in culture and practice: it is essential that the whole organisation buys into this 
initiative. 

The concept of customer management of relationships: conclusion 
The companies that have succeeded with their CRM initiatives have rallied around a common 
definition: CRM is a customer centric business strategy that requires alignment among people, 
processes and technologies to achieve growth and profitability. CRM covers the overall 
process of marketing, sales and customer services to help companies acquire the right 
customers, retain them and maximize the lifetime value of the most profitable customer 
relationships. Long-term customers buy more, take up less company time, express less 
sensitivity to price and bring in other customers. One of the key areas which cannot be 
stressed enough in this regard is that CRM is a strategic business and process issue and not 
only a technology issue. The role of technology in this regard is that the Internet and other 
form of technologies assume a centerpiece of a firm's CRM's abilities. Technological 
solutions also entails tools to collect data on customer behaviours as well as storage and 
distribution tools used to develop marketing mixes such as databases and data Warehouses. 
Inaddition, technology facilitates the provision of limited customer access to company 
databases to acquire information. 

In conclusion, therefore, it seems that customer relationship management should be renamed 
customer management of relationships (CMR). CMR philosophy in this regard allows the 
empowerment of customers so that they can tell the company what kind of information they 
want, what level of service they wish to receive and how they want the firm to communicate 
with them — when, where and how often. For business people in all industries who wish to 
maintain their competitive advantage, CMR may facilitate the development of both customer 
satisfaction and customer loyalty. It must be taken into consideration that customers include 
not only, in the traditional sense, people who buy a company's products, but also internal 
customers such as departments, divisions, teams or employees in the firm and their 
colleagues. 

Customer relationship management is a comprehensive approach for creating, maintaining 
and expanding customer relationships, with both external and internal customers. In a 
nutshell, CRM is a holistic process of identifying , attracting, differentiating, and retaining 
customers. It is more than simply listening to customers or providing better products and 
services. It involves integrating a firm's entire supply chain to create at every step in a firm's 
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encounter with its external and internal customers. CRM is not merely part of sales and 
marketing, it is not the sole responsibility of the customer service group, nor is it the 
brainchild of the information technology team. While any of these divisions may be the 
internal champion for CRM in an organisation, CRM must in fact be a way of doing business 
that touches all areas. Although the term relationship marketing has now become widely 
adopted, perhaps a better term to describe the emphasis on cross-functional activities might 
have been relationship management. CRM is a way of thinking about and dealing with 
customer relationships. We might use, therefore, word strategy here because CRM actually 
involves a clear plan. Relationship management is a way of doing business. To exploit 
successfully the potential lifetime value of each customer, a company must develop a 
relationship over a period of time. Effective implementation of CRM strategies means having 
information and ideas about areas as diverse as: database/Knowledge Management, customer 
Services, segmentation, internal relationship management, supply chain analysis, loyalty, key 
account management, cost of serve analysis, retention rate, organizational design issues, sales 
staff training, planning/forecasting, information technology, e- commerce, call center, direct 
marketing, and many more! 
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HUR "FÅR MAN TILL" ETT LYCKAT BYGGPROJEKT? 
En granskning av villkoren vid projekt "Arlanda 2002" 

INTRODUKTION 

På uppdrag av det svenska forskningsrådet Formas har jag sedan hösten 2000 drivit ett 
doktorandprojekt med inriktning mot byggbranschen och mer specifikt byggherrerollen. 
Området ansågs angeläget då förutsättningarna kring byggherren sades ha förändrats under 
den senaste tiden. Förändringarna framstod som sådana att de verkade i riktning mot en ökad 
marknadsanpassning. Ökad konkurrens och varierade krav hos hyresgästerna talade för 
agerande på marknadens villkor. Dessutom var uppfattningen att det nu för tiden ställs nya 
förväntningar i relationen mellan fastighetsföretag och byggföretag genom flexibelt byggande 
med kunden i centrum och ökade krav på resurseffektivitet. De ändrade förutsättningarna 
ansågs förespråka reaktion och agerande genom kompetensutveckling av byggherren.' 

Arbetet med uppdraget startade med ett problematiserande och dekonstruerande av begreppen 
kompetens/kompetensutveckling samt byggherre. Därefter följde en fallstudie där det 
empiriska materialet samlades genom intervjuer och deltagande observationer vid bygget av 
en ny terminal på Arlanda flygplats i Sverige. 

I denna artikel vill jag kort belysa min syn på begreppen samt lyfta fram den använda 
metoden och ett antal stickord och teman hämtade ur empin. Dessa tycks för mig spegla vad 
som var viktigt när det gällde byggherrens förmåga att få projektet att fungera väl. Den 
huvudsakliga ambitionen är att lyfta fram den empiriska delen av arbetet vilket gör att de 
teoretiska kopplingarna kan uppfattas som svaga. Artikeln speglar de preliminära resultaten i 
mitt doktorandprojekt som förväntas resultera i en lic hösten 2003. 

BYGGHERREROLLEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR 

"Byggherren är den som initierar och ansvarar för bygget av bostäder, lokaler 
och infrastruktur. Han har en nyckelroll när det gäller den byggda miljöns 
kvalitet och effektivitet. Byggherren ska tolka samhällets lagar och uppträda 
som beställare gentemot byggbranschen... "2  

Begreppet byggherre har använts sedan 1600-talet och dess ursprungliga betydelse är "den 
som härskar över bygget". Byggherren har traditionellt sett svarat för produktionen med hjälp 
av arkitekt och byggmästare, varefter byggnaden överlämnades till passiv förvaltning.3  

Traditionellt har byggprojekt något så när skett i sekvens. Först projektering, sen byggande 
och till sist den långa förvaltningen. De olika delarna representeras av flera aktörer, där 
antalet varierar med byggets storlek. Projekteringen görs av arkitekter, konstruktörer m fl. För 
byggandet svarar bl a byggledare och entreprenörer. I förvaltingen finns fastighetsägare och 
användare. De ändrade förutsättningarna i byggbranschen som t ex mer komplicerade 
tekniska lösningar och genomförandeprocesser samt ökad kundanpassning ställer nya krav på 
samverkan mellan olika specialister och en aktiv förvaltning.4  

' http://www.formas.se/docs/insatsområden/byggherren 
2  Ibid. 
3  SOU 2002: 115, s.66. 
4  Se tex SOU 2002:115. 
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En granskning av villkoren vid projekt "Arlanda 2002" 

Byggande och projektering sker idag i större utsträckning parallellt än vad som gjorts tidigare. 
"Idag har man väldigt snabba tidsplaner, vilket gör att man väldigt ofta far projektera samtidigt som man bygger. 
Båda faserna är i gång samtidigt och därmed är man med under hela processen." 5P4. 
Bl a anses detta bero på den ökade användningen av IT vad gäller hanteringen av ritningar, 
förbättrade tekniskalösningar samt vad som anges som snävare ekonomiska ramar. 
"Man kan säga att det är en form av, inom alla branscher har man tittat på hur man kan göra en ekonomisk 
förbättring, vilka i ett projekt kan man spara pengar på. Effektivisera projekten och på det sättet få en lägre 
kostnad på större vinst. Byggbranschen har ju med sin gamla tradition varit en väldigt långsam process 
eftersom man tidigare bara har kunnat bygga delar av året. Och i och med att vi i dag arbetar med material och 
vi även kan tillföra värme på ett annat sätt i byggnaderna så gör det att vi egentligen kan bygga året om i dag. 
Och nu börjar ju till och med att bygga in hela bygget i sig bara för att också ytterligare forcera tiden. Så att 
i och med att Vi har andra tekniska möjligheter i dag än tidigare så ser man ju över runt den totala processen 
och försöker minimera tidsåtgången." P4. 

Den parallella medverkan av olika aktörer möjliggör att uppfattningarna om förutsättningarna 
vad gäller tid, pengar och kvalitet kan förändras under projektets gång på ett annat sätt än 
tidigare, vilket ställer större krav på flexibilitet i byggandet. Detta ger möjlighet till ständiga 
förändringar utifrån egna uppfattningar hos de olika aktörsgrupperna. Byggherrerollen kan på 
det sättet tänkas ha förändrats från att ha varit en relativt renodlad juridisk roll till att vara mer 
mångfasetterad. 

Byggherreansvaret har utvidgats till att även innefatta egna önskemål, ekonomiska- och 
kundspecifika faktorer samt samhällets krav på byggande.6  De olika aktörerna kommer från 
olika världar med olika språk, normer, värderingar mm vilket kan tänkas komplicera 
möjligheten till förståelse mellan dessa. För byggherren som nyckelperson i projektet, ställs 
då nya krav på samarbete mellan olika världar. Det juridiska ansvaret i rollen torde oftast vara 
relativt enkelt att identifiera kopplat till en aktör (den formella byggherren) medan rollen som 
parallell och flexibel beställare/drivare under projektet kan innehas av flera aktörer, beroende 
på projektets storlek. I stora byggprojekt kring vilket en organisation byggs upp med flera 
olika aktörer på flera hierarkiska nivåer, kan besällar-/drivar-rollen finnas hos olika personer 
under olika skeden av projektet. Byggherren framstår då inte som en man utan män. Detta 
gör det intressant att titta på de relationer som finns mellan olika aktörer i byggprojektet för 
att se vad som konstituerar byggherrerollen. Utgångspunkten blir då ett processperspektiv på 
byggprojektet så som det bedrivs i det dagliga arbetet. 

DET SVÅRFÅNGADE KOMPETENSBEGREPPET 

Jag uppfattar det som att begreppen kompetens och kompetensutveckling har använts flitigt i 
både tal och skrift under de senaste åren. Efter förstudien i mitt doktorandprojekt samt 
litteraturstudier hade jag svårt att få en enhetlig bild av vilken innebörd och karaktär som 
lades i begreppen vilket gjorde att jag valde att problematisera och dekonstruera begreppen. 

5  En av projektörenas beskrivning av hur relationen mellan projektering och produktion idag ser ut. Jag har valt 
att genomgående i artikeln låta respondenterna vara anonyma men kodat dem med förkortningar där P står för 
projektör och B för byggledare. 
6 SOU 2002: 115, s.67. 
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Detta ledde till att jag idag tycker mig kunna se två spår kring uppfattningarna av dessa 
etiketter. 7  

De två synsätten bör inte ses som de allena rådande perspektiven. Det finns ett helt spektra av 
möjliga uppfattningar mellan och inom de två spåren. Jag ser dock ett värde i att lyfta fram 
dessa eftersom jag menar att det går en vågdelare dem emellan vilket gör perspektiven 
användbara på olika sätt och i olika situationer. Den ena ytterligheten uttrycker att kompetens 
är en variabel eller resurs bestående av olika delar8  vilka kan plockas ur sitt sammanhang, 
mätas och därefter aktivt påverkas genom specifika insatser som t ex kursers. Den andra 
ytterligheten beskriver kompetens och kompetensutveckling som något ständigt närvarande 
och pågående mellan individer samt individerna och den kontext de befinner sig i10. I det 
fallet blir det inte fruktbart att försöka stycka begreppet kompetens i flera parametrar inte 
heller att skilja på kompetens och kompetensutveckling. Etiketterna framstår då som 
metabegrepp för flera saker. Med den synen blir det mer intressant att titta på de processer 
som pågår genom agerande, språk, symboler och system. Det är i aktion och interaktion som 
processer uppstår vilka far saker att hända i en verksamhet. Genom att sätta fokus på dessa 
finns möjlighet att förstå och förhoppningsvis förbättra verksamheten. 

För mig framstår variabelperspektivet som det mer funktionella medan metabegrepps 
perspektivet ger begreppen en mer flytande och svårdefinierad innebörd och karaktär. I skilda 
sammanhang kan olika innebörder av ord tänkas vara användbara. Ibland krävs en snäv 
definition för att situationer eller problem ska bli hanterbara. Till exempel finns ofta i lagtext 
försök till klara/snäva definitioner av vad olika begrepp förväntas stå för, detta för att skapa 
tydlighet vid juridiska bedömningar. I andra sammanhang kan det tänkas att begreppets 
innebörd bör vidgas för att inte avgränsa tankemönstren och handlingsalternativen kring ett 
problemområde. En vidare definition blir mer komplex och svårhanterlig men skapar 
möjlighet till flera tolkningsalternativ eftersom den kan tänkas ta hänsyn till flera 
omständigheter kopplade till en företeelse. 

Jag uppfattar variabelsynsättet som användbart bland annat om ambitionen är att synliggöra 
personalen och dess kompetens och få upp frågor kring dessa på dagordningen." Om 
problemet däremot är att försöka förstå processer i en vardaglig verksamhet kan perspektivet 
tyckas reducera allt för många påverkansfaktorer för att vara ett fruktbart förhållningssätt. För 
mig speglar teorierna att kompetens kan uppfattas som mycket komplext i sig. Den finns på 
flera nivåer och av flera typer. Om hänsyn även tas till att kompetens är föränderlig och under 
ständig utveckling kan variabelsynsättet tyckas snävt och i och med det reducera 
tolkningsmöjligheterna. Det tycks finnas en strävan att optimera och på ett rationellt och 
objektivt sätt hitta den rätta kompetensen genom strategiskt valda insatser. Kompetens blir 
med detta synsätt ett instrument/medel för att nå de uppsatta målen. 

Om fokus däremot är relationer och samspel anser jag metabegrepps perspektivet mer 
fruktbart. Genom att vidga etikettens innebörd och tillåta flera aspekter att påverka synen på 

De två synsätten är inspirerade av Alvessons (2001) sätt att diskutera kring begreppet företagskultur. 
$ Se t ex Lundmark (1998), Sandberg (1994). 
9  Se t ex Edvinsson, Malone (1997). Axelsson (1996). 
1° Se t ex Berglund, Blomqvist, (1999), Andersson, (2000). 
11 Se t ex Gröjer, Johansson (1996). 
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processerna tillåts fler tolkningsmöjligheter och komplexiteten i det sociala sammanhanget 
ges utrymme. Det sociala samspelet är ständigt pågående och utvecklar de inblandade i varje 
möte med andra individer och kontexten. Perspektivet ger kompetens en innebörd som tillåter 
det dynamiska. Istället för att tala om kompetens som en separat resurs möjlig att påverka 
genom utvecklingsinsatser blir nya nyckelord eller teman viktiga for att få en bild av hur man 
"får till det"12. Nyckelorden kan ses i agerande, organiserande, språk och system. Vilka 
nyckelord som anses viktiga kan vara olika för olika verksamheter och i olika sammanhang. 
Detta kan betraktas som en kritik mot förhållningssättet på grund av den otydlighet i innebörd 
som då uppstår. Om innebörden av begreppet kompetens vidgas till att vara ett metabegrepp 
görs situationen eventuellt mer svårtolkad i och med att flera delar tillåts spela roll, jämfört 
med resurssysättet. Det kan tyckas som om begreppet med metaperspektivet tenderar att 
innehålla allt, vilket gör att utgångspunkten kan tyckas godtycklig. De nyckelord som blir 
viktiga i ett visst sammanhang för en viss organisation förändras över tiden och ser 
annorlunda ut i en annan verksamhet. Hur bred innebörden får bli styrs därför av empirin och 
den teori vi väljer att koppla till denna. 

Om de ändrade förutsättningarna i byggsektorn pekar mot ett ökat behov av parallellt och 
flexibelt samarbete mellan olika aktörer i ett byggprojekt anser jag det inte fruktbart att endast 
fokusera kompetens och kompetensutveckling som separata parametrar hos aktörerna och 
kontexten utan snarare som en förmåga att "få till det" i aktion och interaktion mellan 
individerna samt mellan individerna och den kontext de befinner sig i. Att se kompetens som 
ett metabegrepp ger mig möjlighet till flera tolkningsalternativ. Med den utgångspunkten blir 
andra nyckelord än kompetens/kompetensutveckling viktiga för att kunna göra fruktbara 
tolkningar av byggets situation. 

Jag vill utifrån min fallstudie vid projekt "Arlanda 2002" i denna artikel belysa de nyckelord 
jag anser viktiga för att göra det möjligt för byggherren/herrarna att driva ett byggprojekt där 
de olika aktörerna uppfattar projektet som lyckat. Först vill jag dock lyfta fram den metod och 
det tillvägagångssätt jag använt. 

GRUNDEN FÖR MINA TOLKNINGAR 

Jag ser på människors uppfattningar om världen som socialt konstruerade. Detta får 
konsekvenser för mitt sätt att arbeta på. Jag tror t ex inte att det finns en sanning i 
"verkligheten" färdig att upptäcka. Språket uppfattar jag som ett verktyg vilket hjälper oss att 
förmedla vår verklighetsuppfattning. Vilken innebörd och karaktär som läggs i ett begrepp 
kan skilja sig mellan olika personer. Den ser olika ut beroende på erfarenhet och situation 
mm. Denna syn ger även att betraktaren/forskaren tar aktiv del i det som belyses. 13 

Eftersom jag inledningsvis inte hade någon erfarenhet av fastighetsbranschen fanns ett behov 
av att få en uppfattning om branschens syn på de ändrade förutsättningar jag fått beskrivna för 

12 I ett föredrag beskrev Mikael Treschov kompetens som förmågan att "fa till det". Han menade att det inte 
räcker med att kunna och veta något i huvudet. För att kalla det för kompetens, menade han, måste det man vet 
och kan kunna användas praktiskt. 
13  Huvud influenser från Berger, Luckman (1966), Arbnor & Bjerke (1994), Salzer-Mörling. (1998). Barlebo 
Wennberg, (2001). 
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mig samt deras syn på min problemformulerings relevans. Jag valde därför att besöka fem 
fastighetsförvaltare vilka alla bekräftade uppfattningen att förutsättningarna har förändrats och 
konkurrensen ökat. De ställde sig positiva till att arbete borde läggas på att utveckla 
byggherrens kompetens. Vad som dock blev problematiskt vara att jag uppfattade det som om 
de intervjuade gav olika bild av innebörden i etiketten kompetens. De teorier jag tog del av 
kring begreppet gav även de en mångtydig bild. Detta ledde till att jag uppfattade begreppen 
som komplexa och valde att problematisera och dekonstruera dess innebörd för att sedan lyfta 
fram två relativt skilda perspektiv på innebörden och karaktären av etiketterna. 

Jag har en bakgrund som företagsekonom med väldigt liten koppling till byggbranschen. När 
jag första gången stötte på begreppet byggherre framstod det för mig som att det var en herre 
som hade hand om bygget. Kanske var det den bilden som gjorde att jag även uppfattade de 
beskrivningar jag stötte på på konferenser och i branschtidningar som relaterade till en person. 
Jag frågade mig: Vem är han? Under arbetets gång fick jag dock uppfattningen att de 
egenskaper, krav och förväntningar som ställdes på rollen som byggherre, i vissa fall kunde 
innehas av flera personer. Funderingarna väcktes under förstudien och gavs sedan tyngd 
genom studien av projekt "Arlanda 2002" där jag i intervjuerna tog upp frågan om vem 
respondenten ansåg vara byggherre. 
"Ja det är Luftfartsverket... Men vi fungerar som deras högra hand, så jag tror nog att mina entreprenörer ser 
mig som byggherre eftersom det är jag som beställer dem och ansvarar för att bygget blir genomfört. Vi är 
liksom katalysatorerna ".'4B1 

Den inledande fasen fick konsekvens för hur det fortsatta arbetet bedrevs. Min empiri är 
hämtad vid bygget av en ny terminal vid Arlanda flygplats. Bygget utgjorde år 2002 ett av 
Sveriges största byggprojekt. Kontakten med Arlanda fick jag via tips från min biträdande 
handledare vilket gav mig access till ett första möte. Jag valde att stanna vid detta fall vilket 
hade flera anledningar. Det blev med min syn på byggherren och kompetens intressant att titta 
på ett bygge med större omfattning. Projektet hade många aktörer inblandade och de fanns på 
flera organisatoriska nivåer vilket tycktes fruktbart eftersom jag med metabegrepps 
perspektivet lade vikt vid aktion och interaktion. Arlanda blev även intressant på grund av att 
de inblandade aktörerna fanns i flera olika institutioner med olika typer av beställarkrav, 
Luftfartsverket, trafikpersonal, kommersiella aktörer, byggledning, projketering m fl. 
Eftersom bygget beräknades pågå till hösten 2003 fanns tid för mig att göra mitt arbete. 
Projektet hann därigenom hitta strukturer och system möjliga för mig att studera. Att projektet 
pågick under en längre tid gjorde också att det påverkades av förändringar vilket blev 
intressant för mig att studera utifrån ett synsätt på kompetens som ett metabegrepp. 

När jag fick kontakt med projekt "Arlanda 2002" befann sig bygget i genomförandefasen 
vilket gjorde att jag valde att intervjua de personer som enligt organisationsplanen ansvarar 
för denna del dvs byggledningen. Jag hade från början inte klart för mig vilka nivåer i 
organisationen som var intressanta att titta på. Var det relationen mellan byggledningen och 
luftfartsverket eller kanske byggledningen och entreprenörerna? Det visade sig under arbetets 
gång att på grund av att bygget inte skedde i sekvens utan projektering och byggande pågick 
parallellt fanns argument för att få en bild av projektörernas syn på hur bygget fungerade. 

14  En av byggledarnas svar på min fundering om vem han uppfattade som byggherre. 
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Intervjuerna (totalt 11 st) hade en öppen karaktär utan i förväg bestämda frågor.15  Det var mer 
en diskussion än konkreta frågor. Dock hade jag ett antal teman att prata kring: 
• Hur är projektet uppbyggt och organiserat? 
• Vilken är din roll i projektet? 
• Vem är byggherre? 
• Vad är det som får ett byggprojekt att fungera bra respektive mindre bra? 

Eftersom min uppfattning var och är att kompetens och kompetensutveckling är komplexa 
begrepp som de flesta har en relation till och en förutfattad mening om vad de står för16, valde 
jag att inte nämna etiketterna vid intervjuerna. Jag ville inte leda tankarna bort från strävan att 
försöka förstå hur man "far till" bygget. 

Det empiriska materialet består av tre delar: intervjuer, mind-maps och deltagande 
observationer. Intervjuerna varade mellan 1-1,5 timme Jag valde att spela in intervjuerna på 
minidisk och sedan skriva ut dem. Genom att spela in intervjuerna kunde jag ge 
respondenterna min odelade uppmärksamhet under samtalet och koncentrera mig på 
diskussionen. Jag uppfattade det även som att det fanns en fördel i att kunna återkomma till 
samtalet flera gånger i efterhand för att höra nyanser och diskussioner som skulle gå förlorade 
om jag endast fört anteckningar. Att skriva ut intervjuerna var tidskrävande men gav mig ett 
digert material av citat att använda vid sökandet efter vilka nyckelord som kunde anses 
viktiga i förmågan att "få till det". 

Efter varje intervju spelade jag även in de reflektioner jag gjorde vid mötena vilket gav mig 
vägledning inför det fortsatta arbetet samt hjälp vid analys av materalet för att följa mina egna 
tankegångar och de val som gjorts under arbetet. Vid intervjuerna valde jag att i slutet visa att 
jag stängde av inspelningen men ofta fortsatte samtalet därefter varför jag även reflekterade 
över saker som framkom då. 

För att fa en bild av hur aktörerna uppfattade det nätverk och de relationer de hade omkring 
sig valde jag att under intervjuerna be respondenterna att på ett vitt papper rita sitt nätverk. 
Detta gav mig 11 mind-maps med aktörernas uppfattningar om hur samarbetet bedrevs, vilka 
relationer som uppfattades som viktiga, informationsvägar och beslutsprocesser. På frågan om 
deras nätverk och relationer hänvisades gärna till organisationsplanen men genom att själv fa 
rita hur samarbetet fungerade fick jag ytterligare en bild av deras uppfattningar. 

Med synen på kompetens som ett metabegrepp där, språk, agerande och symboler i aktion och 
interaktion blir viktiga ansåg jag det viktigt att vara "där det händer". Jag fick många intryck 
av hur arbetet fungerar bara genom att sitta i fikarummet före och efter intervjuerna. Jag valde 
dessutom att som observatör" delta vid 5 av byggledningens samordningsmöten. Vid dessa 
förde jag anteckningar i stället för att göra inspelningar. Anledningen var att jag kände att 
deltagarna inte kände sig riktigt trygga med varför jag var där. Efter mötena spelade jag dock 
in vad jag observerat och vilka reflektioner jag hade kring detta. 

15  Saunder, M, Lewis, P, Thornhill, A, (1997: 211ff). 
16  Detta eftersom det under min fdrstudie aldrig ifrågasattes vad jag menade med byggherrens kompetens. 
17  Saunder„ Lewis, Thornhill„ (1997: 189). 
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För att analysera det empiriska materialet som utskrivet visade sig bli relativt omfattande, 
behövdes en metod för att hantera materialet. Jag har valt att låta empirin leda mig i sökandet 
efter vilka nyckelord/teman som kan tänkas användbara för att belysa förmågan att "få till" ett 
bygge. Genom att utgå från citat i materialet som tycktes spegla denna förmågan kammades 
ett antal stickord fram. Till min hjälp i detta arbete använde och använder jag programvaran 
NUD-IST. Jag står nu i det läget att flera intervjuer skall analyseras vilket gör att diskussionen 
i artikeln inte innefattar hela mitt empiriska material. 

Jag började analysfasen med att välja ut tre av de elva intervjuerna för att se vad de innehöll. 
Intervjuerna valdes utifrån att jag tyckte att de var intressanta, givande eller bara trevliga. De 
stickord jag fann i dessa förändrades allt eftersom jag plockade in flera intervjuer. Mitt arbete 
med analysen av intervjuerna ska resultera i att jag utifrån de valda stickorden identifierar 
teman som kan anses vara viktiga för att "få till" bygget i min fallstudie. 

"Citat" "Citat" "Citat" "Citat" 
"Citat" "Citat" "Citat" "Citat" 

Stickord  Stickord AV  

TEMA Källa: Egen 

Det som redovisas i denna artikel är preliminära stickord och teman som jag lyfter fram ur de 
intervjuer som analyserats och kodats samt deltagande observationer. Materialet är hämtat ur 
en pågående process vilket gör att ett av syftena med artikeln är att testa stickordens relevans 
samt det resonemang jag för kring valda teman. 

I mitt doktorandarbete har jag följt vad vissa kallar en abduktiv ansats18  där inspiration från 
teori och empiri varit parallell, med en ständig process av omprövning. Mitt sätt att arbeta på 
har inte följet någon iförväg utstakad väg utan inneburit och innebär ett ständigt omprövande. 
Empirin har fått/får leda mig i vilket riktning projektet ska ta19. Arbetssättet blir snårigt och 
ibland famlande men fördelen tycker jag ligger i att det empiriska materialet får stort 
utrymme. 

18 Gadde, (1999) 
19  Inspirerad av Strauss, Corbin, (1990). 
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PROJEKT "ARLANDA 2002" 

Projekt "Arlanda 2002" var år 2002 ett av Sveriges största byggprojekt. En investering på ca 
10 miljarder kronor initierad av det statliga Luftfartsverket (Lfv). För att genomdriva bygget 
skapades en tillfällig organisation som i organisationsschemat omfattade 9 delprojekt bl a 
airside, landside, syd och nord. Min fallstudie gjordes i projektdel Nord och byggandet av 
centralbyggnad E-F, den nya terminalen. Projektet startade 1999 och förväntas sättas i drift i 
oktober 2003. 

För att göra det möjligt att genomföra delprojekt Nord byggde Lfv upp en tillfällig 
organisation bestående av projektörer, byggledare samt stödfunktioner som ekonomi, 
adminisatration, tidsplanering och miljöansvar. Dessa upphandlades från olika konsultföretag. 
I byggledningen fanns mellan 10-15 byggledare varav en ansvarig för gruppen. Byggledarna 
hade olika ansvarsområden så som betong, fasad, glas, stål m fl. Varje byggledare hade sedan 
ett antal entreprenörer kopplade till sig vilka rent fysiskt utförde arbetet. På projekteringssidan 
fanns liksom hos byggledningen en ansvarig för gruppen. Förutom denna person ingick 
arkitekter, konstruktörer, ansvariga för el, ventilation mm. Totalt omfattade projekterings-
sidan ca 50 personer. För att hålla samman de två delarna, projektering och byggledning fanns 
en projektansvarig. 

Organisationen kan åskådliggöras på följande sätt: 

CJProj ektlednin 

Byggledning 	 Projektering 

Entreprenörer 
Källa: Egen 

Kontakten med Lfv hölls genom en grupp kallad Prosam i vilken representanter från bl a Lfv, 
trafikpersonal, kommersiella lokaler, städpersonal, regeringen, ansvariga projektledare för 
delprojekten, ingick. Dessa hade den formella byggherrerollen och det var de som ställde upp 
anvisningarna för vad som skulle byggas. 
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STICKORD OCH TEMAN VIKTIGA FÖR FÖRMÅGAN ATT "FÅ TILL DET" 

"Mitt starkaste minne, från den empiriska studien, har jag från den 
första gången när jag klev innanför snurrgrinden vid bygget av den nya 
terminalen vid Arlanda flygplats. Bygget hade pågått i ett antal 
månader. Jag möttes av stora maskiner, byggmaterial i mängder och ett 
otal män i oranga hjälmar som målmedvetet for runt, likt små 
arbetsmyror bland stålrör, betongblandare, grävskopor och lyftkranar. 
Varningssignalen för sprängning ljöd, strax därefter hördes en kraftig 
smäll och marken skakade lätt. Jag tänkte: "Hur får de egentligen till 
det här?" 

Utifrån gjorda intervjuer och deltagande observationer lyfter jag nedan fram ett antal stickord 
som för mig framstår som viktiga för att "få till" bygget på Arlanda. Dessa är samlade under 3 
teman: tydlighet, samordning och socialisering. De olika stickorden och valda teman hänger 
ihop och överlappar ibland varandra vilket ibland gör dem svåra att skilja åt. Jag kommer i det 
avslutande kapitlet att resonera kring hur jag ser på relationerna dem emellan och hur de 
påverkar varandra. 

Jag tror att det bl a finns två anledningar till att just dessa stickord framstår som viktiga i detta 
projekt. Den första har att göra med storleken på projektet och därmed den mängd människor 
som involverades och förväntades samarbeta. Den andra hänger ihop med att det under 
projektets gång skedde flera större förändringar vad gällde vilka krav som ställdes ifrån den 
formella beställargruppen, Prosam, på vad som skulle byggas. Orsaken till den största 
förändringen var terrorattacken i USA den 11 september 2002 med följden att antalet 
resenärer minskade och därmed intäkterna. 
"Man kan säga att projektet har bara bestått av ekonomiska besparingar "P4. 

"Hur många sådana förändringar har du varit med på här?"(Min fråga). 
" Det stora är att huset har krympt på höjden det är den tunga biten från början och sen är det det här att vi har 
parerat för hotellet. Det fick vi göra ända ner i grunden. Vi har förstärkt upp i grunden för att man ska kunna ta 
ned last för ett sånt hus då. Vad va de mer? Ja sen va det ju det här med angörings.... tullfiltret och allt det här 
då.. Det har gått fram och tillbaks ett antalgånger. Det är lay outen i själva huset det är inte klart än va.. Det 
finns ... Vad är det mer... Det är ju mycket i detaljer ändå som inte... som har ändrats. Luftintagen där 
tillexempel..Den där storalådan som man tar in luft igenom till hela huset. Det har åkt fyra gånger tror jag både 
i höjd och sida fram och tillbaka va." B5. 

De förändringar som skedde tycktes inte enbart bero på enstaka händelser utan även på att 
sammansättningen i Prosam-gruppen förändrades under projektets gång så att nya intressenter 
kom in. Gruppen hade löpande möjlighet att påverka hur byggnaden skulle se ut och med de 
nya intressenterna kom nya önskemål. Detta ansågs få stora konsekvenser för övriga aktörer 
som projektörer, byggledning och entreprenörer. 
"Det blir otroligt komplext då när du kommer in på sådana grejer. Särskilt när det är ett mycket dynamiskt 
projekt med mycket förändringar. Man projekterar samtidigt som man bygger 	 Det blir en jäkla massa 
människor... " Bl. 
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Tydlighet 

I detta avsnitt lyfts vikten av gemensamma uppfattningar om 
direktiv, mål och ansvarsfördelning inom byggprojektet, upp. 

För att göra det möjligt att samordna alla processer i bygget framhölls tydlighet som viktigt 
pga den komplexitet som fanns i processerna och det stora antalet inblandade aktörer i 
proj ektet. 

På byggledningens samordningsmöten gicks tidsplanen igenom för projektets olika delar. De 
olika delarna var beroende av varandra och måste samordnas tidsmässigt och 
utrymmesmässigt för att ra bygget att fortskrida enligt plan. På tidsplanen fanns mellan 130-
140 aktiviteter upptagna med olika löptider. Byggledarna hade sina egna ansvarsområden och 
redogjorde för hur de "låg till". För att göra det möjligt att driva dessa parallella aktiviteter 
ansågs det viktigt med en tydlig organisation och ansvarsfördelning samt tydliga direktiv och 
mål för bygget. 
"Jag skulle ju säga att organisationen är A och O och att folk har tydliga befogenheter.Det är bland det 
viktigaste, att folk vet exakt det som är deras roll och vad som är deras befogenhet. Att det är en tydlig 
organisation. Det är jätteviktigt. Det är en klar fördel om alla går mot samma vision " 20P4 

"Nä, det är många faktorer som påverkar. Det finns yttre faktorer i form av som vi talade om att klarställa 
produkten målet för produkten. Har du fått den definierad på rätt sätt och i rätt tid och finns pengar att 
disponera så har du alla yttre omständigheter för att klara av det men kanske ändå misslyckas på grund av att 
organisationen i sig inte fungerar på ett sådant sätt... en splittrad organisation som inte riktigt har 
ansvarsbilden klarställd. " PL. 

Den bild som förmedlades till mig vad gällde organisationsstruktur och ansvarsfördelning mm 
var att villkoren för dessa var tydliga för aktörerna. Samtliga respondenter återkom till 
organisationsplanen och någon form av befattningsbeskrivningar och gav en, för mig, entydig 
bild av innebörden i dessa. Respondenterna signalerade dock att direktiven från Prosain 
ibland varit oklara och förändrats under arbetets gång, vilket ansågs få konsekvenser i flera 
led pga att projektering och byggande skedde parallellt. När nya krav kom från Prosam fick 
projektörerna göra om sina ritningar. Konsekvensanalyser för så väl ekonomi som 
byggnadsteknik fick göras och entreprenörerna fick dirigeras om. 
"Jag brukar säga att man bygger hus när man vet vad man ska bygga. Här bygger man hus innan man vet vad 
man ska bygga. Och därför får man ett antal konsekvenser. Och här är oerhört många aktörer som varit med 
och ställt och styrt och tycker till. Det finns många som tycker i det här projektet... Ja och sen har de i mångt 
och mycket fått också ta beslut som de egentligen inte borde ta. Det borde ha styrts betydligt hårdare. " B4. 

"Vet inte... Besparingsskäl eller annat... Men vi ska bygga den delen men inte installera den inte...göra 
stomkopletteringen färdig va. I alla fall har man inte fattat 100% igt beslut ännu... "B2. 

"Ja det är samordning och klara direktiv från början att det här ska vi göra. Och då måste de människorna... 
Jag menar, det går inte att ha människor som fattar beslut som inte vet vad de fattar beslut om. Så 
byggherrerollen måste vara tydlig och man måste ha kompetens. Och det menar jag att man kanske inte haft på 
alla punkter i det här projektet." B4. 

För att "fa till" ett bygge torde samordning mellan olika aktiviteter vara viktigt för att få en 
smidig process. Grunden bör läggas innan väggarna slås upp och såvidar. Jag uppfattade det 

20  Svaret på frågan hur man får ett sånt här projekt att fungera bra. 
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som att den otydlighet som uppstod genom ändrade beställarkrav skapade ett utökat behov av 
samordning och kommunikation inom och mellan de olika aktörsgrupperna för att möjliggöra 
detta. 

Samordning 

Detta tema innefattar behovet av formellt och informellt 
informationsutbyte. 

Den splittring av organisationen som uppdelningen i olika ansvarsområden och funktioner 
leder till bör samordnas för att "få till" helheten. Genom kommmunikation av olika slag kan 
samordning tänkas gynnas. Jag uppfattar det som att kommunikationen i fallstudien framför 
allt skedde via ritningar, avtal, formella och informella möten. 
"Det som är knepigt är egetligen att få till den här samordningen eftersom det är många människor som ska 
driva ett bygge. Å alla har sina små byggen i bygget.. Å det ska funka tidsmässigt ihop med de andra. Så det 
gäller att hitta rätt forum att byta information 	 Vill man göra det enkelt för sig ser man det som om jag har 
ett eget bygge. Men det ska ju klaffa med alla sidentreprenader...Men forumet för att byta information är de 
möten vi har plus det snacket vi har runt om" Bl. 

Det formella informationsutbytet och avstämningen skedde via kontinuerliga möten inom och 
mellan olika grupper. Byggledningen träffades en gång i veckan, liksom projekterings-
gruppen. Det fanns även möten inbokade mellan byggledning och projektering. Prosam-
gruppen träffades en gång per månad. Samordningsmöten fanns även för berörda 
entreprenörer och byggledare. 
"Det är lite mötes-raseri... Men det är viktigt så att ha dem för att kommentera vad man är överens om... ".B4 

Väggarna i byggledningsbarackens olika rum var täckta av ritningar och skisser. På det stora 
bordet i mötesrummet fanns en stor modell uppställd och ihoprullade ritningar täckte en stor 
del av ytan. Vid flera av intervjuerna tog respondenterna fram ritningar och skisser för att till 
mig kommunicera vad som skulle byggas och beskriva vilken roll de själva hade i projektet. 
Detta gällde både projektörer och byggledare. I ritningarna formulerade arkitekten 
beställarens ideér om vad som skulle byggas. Konstruktörer, el- och ventilationsprojektörer m 
fl kompletterade med ritningar på de tekniska lösningarna. Med hjälp av detta kunde sedan 
byggledningen organisera bygget och sätta entreprenörerna i arbete. Detta gör att ritningarna 
framstod som en ytterst viktig kommunikationskanal mellan de olika aktörerna. 

Jag uppfattade det som om det formella informationsutbytet inte fyllde alla behov av 
kommunikation som aktörerna hade varför detta kompletterades av informella kontakter inom 
och mellan grupperna för att "få till det". 
"Kaffebordet är viktig, så får man information här mellan varandra. NN här är en sådan också... våran NN är 
en gammal erfaren kille men han är väldigt intresserad av allt möjligt så han är med och lyssnar på andra håll 
och sånt här va och sen pratar han om sådant som påverkar oss. Bara fö ratt informationen är viktigt för oss att 
veta va. Som inte kanske har med vår process att göra så mycket men som har med vår omgivning att göra. "B2. 

"Och sen sitter jag och lyssnar litegrann. Man ska vara med och lyssna så att man får information... Ja man 
behöver egentligen bara vara här och lyssna. Fika-bordet kan vara ett bra ställe för då sitter man och snackar 
om någonting då, problem... och då förstår man ju att jaha då är det det här de snackar om... " B3. 
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Även projektörerna tog upp att det fanns ett behov av informell kontakt och att projektet 
gynnades av denna, dels inom den egna gruppen och dels mellan dem och produktionen. 
"Jag bor ju så nära så jag brukar svänga förbi konstruktörerna en stund på morgonen bara för att kolla läget" 
P5. 

"När man är där ute(på flygplatsen) och ser några konstigheter så tar man tag i det på en gång och så ringer 
man den som kan vara eventuellt berörd av det. " P5. 
På grund av byggets storlek och de ständiga förändringar i krav som uppkom vid Arlanda 
framstod den informella kontakten som mycket viktig. 

Om språket ses som ett verktyg att förmedla egna uppfattningar med gäller det att aktörerna 
förstår varandra och på ett tydligt sätt kan kommunisera sin bild för att nå en gemensam 
uppfattning. Uttrycket "Att tala med bönder på bönders vis" blir slående användbart. En 
grupp med gemensamma erfarenheter, normer och värderingar kan tänkas fa till detta på ett 
enklare sätt än när "olika världar" ska mötas. 

Socialisering 

Under detta tema tas nyckelord som: team-känsla, personkemi, 
respekt — samarbete upp. Avsnittet avslutas meden diskussion kring 
villkoren för dessa, så som närhet (både fysisk och psykologisk) 
och symboler. 

För att jobba bra tillsammans i med- och motgång kan känslan av samhörighet i gruppen, 
förståelse och respekt för andra mm tänkas hjälpa till att få en fungerande samordning och 
kommunikation i en grupp som gynnar arbetsresultatet. De jag talade med på Arlanda 
framförde bl a "team-känslan" som viktig för att få projektet att fungera smidigt. 
"Vi är ett antal ensamvargar med små projekt i det stora då är det väldigt viktigt att man har en ledare som kan 
bilda ett team och en känsla att vi hör ihop. Utan en ledare bildas det smågrupper i gruppen. Det va helt klart 
det som gjorde att inte det andra projektet funkade nå bra. Dessutom satt vi inte samlade då." Bl. 

Under de förutsättningar som gällde i min fallstudie med en parallell projektering och 
produktion samt de många förändringarna som skedde under projektets gång kom flera 
aktörer att löpande samarbeta. De olika aktörsgrupperna21  kom från olika dicipliner med olika 
erfarenhet. För att dessa skulle kunna mötas ansågs respekt, förståelse och gemensamt språk 
som viktigt. 
"Ja, det är väl så, att som jag ser det är det viktigaste kittet här är att man jobbar med rätt personer, att det är 
inställningen hos individen som är absolut grunden för det hela om det ska bli någon framgång eller inte. 
Prestige och revirtänkande och sånt. Vi har haft tur för vi har haft väldigt bra människor i det här 
projektgruppen från olika företag 	 Sen så är det ju alltid så att det har varit en strid mellan olika dicipliner, 
att alla sitter därpå sin lilla hög och ska tuppa sig då för andra. Då går projekten i stå och det blir problem och 
det blir dyrt. Men har man individer som kan bjuda på sig själva och säger att okey jag tänkte inte på att jag 
gjorde fel, det är klart att vi kan göra så här. Då funkar det." P5. 

"Jo, ja i det här som vi håller på.. Vi är ju så nära byggentreprenörerna så vi ska ju kunna prata samma språk 
som dem. 	 Ja vi har ju varit på andra sidan som entreprenörer många av oss så vi har ju sett det från den 
andra sidan." B3 

21  Jag syftar då på projektörer, byggledning, entreprenörer, projektledning. 
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"Min ställning i projektet har jag i mångt och mycket fått pga den goda kontakten jag har med projektledaren 
och projekteringsledaren. Det funkar väldigt bra mellan oss" P4. 

Eftersom nyckelorden team-känsla, personkemi, respekt och därmed samarbete lyftes fram 
som viktiga för att "fa till" bygget av centralbyggnad E-F, Arlanda, men att förutsättningarna 
för detta inte var helt givna, fann jag det intressant att titta på villkoren för att"få till" detta. 

Genom att placera byggledarna tillsammans i en barack på byggarbetsplatsen ansågs 
ledningen för projekt "Arlanda 2002" ha skapat förutsälluingar för att fa känslan av 
samhörighet i byggledningsgruppen och även möjligheten till informell samordning. 
"Och här kommer ju projektmedlemmarna till och från och då är det också oerhört viktigt att den korta stund 
som man fysiskt träffas har möjlighet att göra det. Kanske att det finns att man har en "över horning ". När man 
sitter och pratar i telefon eller med andra så får man indirekt information. Så att på det sättet är det här mycket 
viktigt. Nästan så att jag tycker att det är fel att vi har det i två våningar. Det bör vara ett rum. "PL. 

Men det var inte bara byggledarna som skulle samarbeta med varandra även kontakten med 
entreprenörerna ute på byggarbetsplatsen ansågs viktig. Samarbetet med dessa aktörer tycktes 
också gynnades av att byggledarna satt på byggarbetsplatsen. Det var bara för entreprenörerna 
att sticka in näsan i baracken eller för byggledarna att gå utanför dörren för att de skulle kunna 
mötas och lösa problem som uppstod. 
"Om jag ska få ett bra samarbete med entreprenörerna är det viktigt att jag är på plats när de är här. Helst 
innan, å de börjar halv sju... Jag måste vara ute på bygget." Bl. 

Projektörerna fanns dock inte samlade på Arlanda utan satt på sina respektive kontor, spridda 
från Umeå till Danmark.22  Tanken var inledningsvis att alla skulle sitta samlade i lokaler 
belägna en bit från byggplatsen, vilket dock inte blev fallet. En av projektörerna angav 
lokalkostnader som en anledning till detta.23  

Projekt "Arlanda 2002" startade med en sammansättning av människor som inte tidigare 
arbetat ihop. En av projektörerna ansåg det speciellt för byggbranschen att organisationen och 
de aktörer som förväntas samarbeta där kommer från olika dicipliner och inledningsvis är 
främmande för varandra 24. För mig framstår det som att det i en nyskapad organisation finns 
behov av en socialiseringsprocess mellan de olika aktörerna för att de inblandade ska bli 
samspelta och agera utifrån en gemensam syn på målet för ett projekt. Projektledaren för 
projektdel Nord valde aktivt att försöka behålla samma personer i gruppen under projektets 
gång för att inte splittra gruppen med nya aktörer och därmed skapa en ny socialicerings-
process. 
"Vi känner ju varandra nu och vet vad vi går för så jag vill inte byta ut någon utan vi skiftar folk för olika 
aktivitete. Vi har kompetensen... "B2 

Ett tecken på strävan att konstituera att projektorganisationen vid Arlanda hörde ihop var de 
visitkort jag fick från de konsulter jag intervjuade i byggledningsgruppen. Samtliga gav mig 
två stycken: Ett från deras konsultföretag och ett som Luftfartsverket tryckt upp till dem med 
Lfv's loggo på. 
"Ja, Jag anger aldrig min egen firma utan nu agerar jag som luftfartsverket. (Här är ett till visitkort) 

22 B1. 
23  P3. 
24  P4. 
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Jag är deras representant och det är ju ett sätt att se det som en enhet. Det ska inte spela någon roll för någon 
här om jag är anställd eller om jag är konsult. "Bl. 

Detta gällde dock inte projektörerna som alltid gav mig ett visitkort framställt av det egna 
konsultföretaget. 

I byggledningsgruppen talades mycket om "team-känslan" eller "vi-känslan" som viktig för 
att arbetet skulle fungera smidigt i projektet. De ansåg att arbete borde läggas på att 
åstadkomma denna känsla av samhörighet. Jag uppfattade det dock som att synen var att 
förutsättningarna för detta inte var helt givna. 
"Det sker inte... Det kan jag nästan svära på. Det finns inte ett bygge där man ska medvetet försöka skapa en 
grupp. Det existerar inte! "Bl. 

"Det som man skulle kunna göra är att ha lite trevligheter. Inte en massa fester och sådant men träffas kanske 
över en öl och nån macka.. Idag går inte det på samma sätt som det gjorde för 20-30 år sedan. Att få folk att 
sitta kvar va. Men... Ja, det beror på familjeförhållanden och det beror på att man har så mycket annat att göra 
på sin fritid som man värnar om. Man har sin familj som man måste hjälpa till och ställa upp för. "B2. 
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ATT "FÅ TILL" DET HANDLAR OM SOCIAL KONSTRUKTION 

Jag ska i detta avsnitt diskutera kring hur de olika teman jag lyft 
fram kan hänga ihop samt hur jag ser på villkoren för att 'få till" 
ett byggprojekt som uppfattas som lyckat av de olika 
aktörsgrupperna. 

"Jag tror att projektmänniskan är lite speciell jämfört med linjemänniskan och projektmänniskan har ett intresse 
av att jobba i projekt och i grupper så jag har nästan aldrig sett ett projekt som inte har fungerat. "PL 
Detta kan tänkas vara en av anledningarna till att bygget av centralbyggnad E-F vid Arlanda 
flygplats verkade fungera så väl trots stora förädringar. Jag uppfattade det som att det fanns en 
stolthet i att visa upp bygget för mig och den roll aktörerna hade. De utstrålade en vilja att "fa 
till" det. Eller kanske var det som en annan av de intervjuade uttryckte det: 
"En sak till som också är viktig med Arlanda är att det är ett "prestige-jobb". Och det har också sin betydelse 
för att inom byggbranschen så känner man rätt så väl varandra, man känner till väldigt mycket inom 
byggbranschen och byggbranschen bygger väldigt mycket på goda referenser och vilka kontaktpersoner du har. 
För väldigt många som är med i det här projektet är det en prestige. Det är en prestige att efteråt kunna säga att 
jag var med i det projektet. Och då vet liksom en massa människor att jaha, var du med där och om du har varit 
med där då är det här en person att lita på. " P4. 

ATT "FÅ TILL" DET 

Socialisering 

Tydlighet 	 Samordning 

Källa: Egen 

Det som för mig framstod som den största förändringen kring byggherrerollen var det 
fenomen att projektering och byggande sker parallellt vilket gör att människor från olika 
dicipliner förväntas samarbeta under hela projektet. Tidigare innebar samarbetet' princip ett 
överlämnande. Anledningen till detta sades vara att möjligheten fanns att rent tekniskt pressa 
projekttiden för att snabbare få färdigt byggnaden så att intäkter kunde genereras genom t ex 
uthyrning eller försäljning. Med den principen finns inte utrymme för några otydligheter vad 
gäller vad som ska byggas, vem som ska göra vad och när. Tydliga direktiv och 
organisationsformer blir en viktig del för att "få till" detta. Genom att splittra organisationen i 
olika funktioner och ansvarsområden finns ett behov av samordning för att fa delarna att 
samverka mot det gemensamma målet. För mig framstår det som att två viktiga delar i denna 
samordning är formella handlingar och möten för avstämning. Som ett komplement till detta 
sker kommunikation via informella kanaler. Respondenterna uttryckte i intervjuerna att det 
var viktigt att känna samhörighet inom projektet för att samarbetet skulle fungera och att det 
inte fanns några revirgränser mellan individerna eller grupperna av individer från olika 
yrkeskårer. Jag beskrev ovan vikten av att snabbt fa till en socialiseringsprocess i gruppen för 
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att samarbetet på det sättet skulle främjas. De tre delarna påverkar varandra och kan tänkas 
spela olika stor roll vid olika tillfällen i projektet och under olika förutsättningar. 

För att "få till" terminalen fanns en hierarkisk (formell) organisation med ansvarsgränser och 
beslutanderättigheter. Uppfattningen om utformningen av denna tycktes delas av aktörerna. 
Det fanns även en enighet kring att de direktiv som getts från Prosam-gruppen varit oklara 
vilket fatt konsekvenser för alla led. Den formella och informella samordningen blev då viktig 
för att arbetet skulle fungera smidigt. När det gällde det formella samarbetet fanns en uttänkt 
mötesstruktur uppbyggd och regler för vilka handlingar som skulle upprättas. Den informella 
samordningen såg dock olika ut för olika individer. I intervjuerna togs ofta upp att det var 
viktigt att det fanns rätt personkemi mellan människorna för att detta skulle fungera. "Det 
handlar om personkemi och där kan jag väl säga att den som väljer medarbetare väljer sådana som han eller 
hon känner att personkemin funkar med. Förmodligen så har jag sagt nej till presumtiva medarbetare som 
fungerat ännu bättre men inte med mig. "PL 

I samband med stora projekt där processerna är många och i projekt där förändringar sker 
under arbetets gång framstår de informella vägarna som viktiga men inte alltid så lätta att 
åstadkomma. I projektdel Nord, "Arlanda 2002", var en del av lösningen på detta att låta 
byggledningen sitta tillsammans på byggarbetsplatsen vilket dock inte gällde projektörerna 
och Prosam-gruppen. Jag ser det informella samspelet mellan aktörerna och de olika 
yrkesgrupperna på en lateralnivå, som ett skyddsnät eller kompliment till det hierarkiska för 
att möjliggöra att bygget går vidare så att önskemålen om tidsplaner, kostnader och kvalitet 
uppfylls så väl som möjligt. Genom att skapa förutsättningar för socialisering där 
gemensamma synsätt, normer och värderingar uppstår kan både förmågan till tydlighet och 
samordning stärkas. Den uppfattning olika aktörer har om den kontext de befinner sig i 
framstår som det kitt som församman uppfattningen om tydligehet, samordning och 
socialisering. Jag tror att uppfattningen om kontexten påverkas starkt av de traditioner som 
präglat den. 

Uppfattningen om kontexten 

I intervjuerna lyfte man inom produktionsgruppen ofta fram vikten av att ha erfarenhet från 
tidigare projekt som viktigt för att fa bygget att fungera. "Man måste veta vad man pratar 
om" Samtliga byggledare hade lång erfarenhet av byggbranschen och olika typer av projekt. 
Detta kan tänkas ha påverka samarbetet positivt genom ett gemensamt språk, normer och 
värderingar. Det kan också tänkas att socialiseringen gick snabbare på grund av detta. Det 
framkom kritik mot att beställaren inte alltid viste vad som beställdes. Förmågan att 
visualisera efterfrågades. ("Jasså, var det så här det skulle se ut"). Vidare talades en hel del 
om förmågan att se helheten både vad gällde att se sin del i projektet i det stora hela och att se 
konsekvensen av förändringar som gjordes. För mig handlar detta om uppfattningen av den 
kontext som finns runt individerna och verksamheten. Min uppfattning är att de olika 
yrkesgrupperna hade olika syn på vad som skulle byggas. Användarna av lokalen prioriterade 
utifrån sina intresseområden som t ex kommersiella lokalers belägenhet, städmöjligheter, 
trafiksituationen. För arkitekter och Lfv (den slutliga ägaren) handlade det mer om att skapa 
en reseupplevelse med öppna ytor och transparanta materila. De projektörer och byggledare 
som ansvarade för olika byggnadstekniska delar lade störst vikt vid att "fa till" en byggnad 
med goda tekniska lösningar. Jag vill inte uttrycka något av önskemålen som viktigare än 
något annat utan endast spegla att de olika förhållningssätten leder till ett ständigt 
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kompromissande. I detta jämkande mellan olika intressen användes tidsåtgång, kostnader och 
kvalitet som ett ständigt dragspel och argumentationsverktyg för den egna uppfattningen. 

Det framstod som att förståelsen och respekten mellan individerna inom respektive 
aktörsgrupp var större än den mellan grupperna. Det framkom inte så mycket i intervjuerna 
utan snarare vid de observationer jag gjorde runt omkring dessa. Jag uppfattade det som om 
det fanns en "vi och de" — känsla mellan de olika aktörsgrupperna vilket framför allt framkom 
i uttalanden men även i t ex kroppsspråk, symboler och agerande. 

Jag uppfattar det som att det i projektet fanns god erfarenhet i hur organiserandet av projektet 
skulle gå till för att uppfattas som tydligt och hur den formella samordningen skulle ske. 
Villkoren för den laterala samverkan och socialicerandet tolkar jag som mer outforskade 
områden. Jag tror att projektet präglades av den långa traditionen kring hur ett bygge 
"brukade" gå till. Om det idag är så att byggande och projektering sker parallellt och 
aktörerna har möjlighet att under arbetets gång ändra förutsättningarna för vad som ska 
byggas framstår det som viktigt att arbeta med förståelsen mellan olika aktörsgruppers 
intressen och förmågan till helhetssyn hos alla parter. En god kompetens hos byggherren för 
att "få till" ett bygge som uppfattas som lyckat för de olika aktörerna, handlar då om att 
socialt kunna konstruera en gemensam uppfattning om vad som ska byggas och hur det ska 
gå till. 

Källa: Arbnor & Bjerke 1994:200 
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On the Construction of Knowledge and Regulation 

Introduction 

The construction of knowledge regulates what is viewed upon as allowed, forbidden, 
conventional, unconventional, suitable or not suitable. Knowledge within a certain field is 
regulated both by what is considered to be normal conditions and by the continuous questioning 
and altering of these conditions. Thus human processes of social construction regulate what is 
considered to be valid knowledge within a field of knowledge where the content of what is 
supposed to be knowledge are at focus. Regulations will be both inputs and results in these 
construction processes. 

This paper deals with two aspects of interaction processes. The first aspect focuses on the 
interaction between societal- commercial- and top management interests. The other aspect deals 
with interaction processes between individuals and units within an organization. The impact of 
structure on behavior is taken into account. The discussion is based on two empirical studies. 
One describes processes during the development of new medicines in biotech companies. The 
other describes the implementation and use of company Intranets. The descriptions illustrate the 
processes of knowledge creation and the significance of regulations in this respect. 

The processes of product development in biotech companies are regulated by well-defined 
phases. The phases will shape the setting in which the test of new knowledge will take part. 
Established knowledge on medicine functions as a regulator when new knowledge is to be 
presented and tested by the environment of the biotech company. Both authorities and risk 
capitalists have a joint interest in testing possible medical and financial gains and the company 
must adjust to that. This give interests outside a possibility to control what happens inside the 
company when it comes to the construction and development on new knowledge. Internally these 
interests are translated into processes where one output is what is called milestones. They are 
constituted of promises and expectations attached to the products-to-be. Milestones are jointly 
created in a mutual dialogue between the producers of knowledge in the company and 
commercial interests. A milestone is also a scientific observation and will be treated as 
sustainable knowledge; therefore the milestone will also create new regulations to relate to. 

The second part of the paper deals with the local expressions of new knowledge. At focus are 
internal regulations and guidelines. The interplay between knowledge and regulations are 
affected by: 

• The visualization of locally grounded knowledge 
• Consequences from the very implementation of an Intranet 
• The impact on knowledge production of managerially decided regulations 

Locally grounded knowledge about the organization is visualized through the Intranet. Staff 
responsible for the construction of the Intranet will translate their visions and apprehensions 
about the organization during the construction phase and thus their apprehensions will affect 
other employees' apprehensions. Thus the Intranet institutionalises the settings in which the 
translation of organizational knowledge will take part. The structure of the technology regulates 
the construction of knowledge. 
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The translation of knowledge is also achieved through the very implementation of the Intranet. 
The implementation signals awareness of current interest and knowledge of what you ought to 
know about or should know of. The Intranet becomes an expression of knowledge and 
regulations because its mere existence. Thus it will affect action and sense making. 

Finally, as top management begins to give company information only through the Intranet 
organizational behavior is directed towards using this technology. The importance of knowledge 
about previous information gathering methods will be tuned down and be replaced by knowledge 
about the new technology. 

We begin with a description of the importance of milestones and continue with a study of critical 
organizing occasions when changing an organizations working methods. 

Milestones 

The empirical base 

We have made interviews in four companies involved in the production of medical drugs and 
equipment (often called biotech companies). An overall interest is the process in which they 
transform new knowledge to commercial products for the medical market. It is a process that 
takes ten to fifteen years. 

Two of these can be described as drug discovery companies and the other two as providers of 
new technology for medical chemists. All four can be characterised as fast growing and young 
(established during the second half of the 1990s) with a relatively small number of employees. 
These companies are based on some unique results or findings achieved in academic research 
institutes. New research fmdings are the core and therefore commercially protected by portfolios 
of patents. Essential in this line of business is to raise capital from venture capitalist and from the 
stock markets. It is an ongoing process where the supply of money determines the speed of the 
development process within the companies. The ability to raise capital is determined by the 
amount of trust the financial market puts to future business gains. It is therefore important for the 
management to communicate good results in the development process. Mutual commitments are 
made between them and the financial markets in an ongoing dialogue where capital is delivered 
in exchange for possible future profits (Sörling 2002). 

Knowledge 

The mere existence of these four companies is an expression for and attempt to commercialise 
new knowledge. Each company was once formed as a result of a break-through in a former 
research project. Some kind of basic and new knowledge about the human body once gave hope 
for future applications. Further knowledge had to be produced in a long and well known research 
and development process. The established way to do this is to protect the idea by patents and to 
form a legal company. The aim of these companies therefore is to develop some basic knowledge 
into commercially interesting products. Their task is to produce and test further knowledge that 
hopefully one day will reach a market. Many roads of knowledge must be tested in order to fmd 
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the most promising one. Each company therefore can be described as a knowledge-developing 
project. 

The scientific knowledge base for one of the companies is called melanocortin receptors. The 
research targets in this area are focused on meeting medical needs regarding i.e. anorexia and 
sexual dysfunction. A second company has its base in a unique patent for pharmaceutical 
preparation. The research and development process is focused on finding new alternative drug 
forms that can replace traditional tablet treatment. Applied generic analysis is the base for 
another company. Their research is focused on developing technical solutions for DNA analysis 
needs. The base for the forth company is microwave technology. The research and development 
processes concentrate on fmding technical solutions that can reduce time in chemistry projects. 
Microwave reactions and systems of accumulated knowledge are vital parts of their products. 

Common to all these companies is that new scientific knowledge forms their base and also gives 
them a mission. Can useful and profitable applications be developed from this new knowledge? 
The development process and the company mission is a matter of knowledge expansion. It is a 
process of trial and error where researchers all along try to find, follow and validate or reject the 
most promising alternative. Knowledge is tested in small steps by professional researchers in 
scientific manners. The task all through the process is to find one useful (profitable) application 
of a basic scientific finding. Hundreds of tests are made and humans and computers in a large 
knowledge construction process store the results. The results of this process are of vital 
importance for the different companies. If it is successful it will mean prosperity and growth. 
The constructed knowledge may then create billions of dollars and may also be used in other 
development projects. If the process proves to be unsuccessful it will probably mean the end for 
a company. The capital invested in the development process will then be lost and the knowledge 
created may follow the researchers into new projects and companies. 

Regulations 

The knowledge production within this kind of companies is in many ways restricted and 
regulated by interests formed both inside and outside. From outside come first of all strong 
societal and commercial interests and from inside the interest of the management and the 
researchers as a professional group. These are examples of interests that regulate the knowledge 
production in different ways. We will shed some light upon two outside interest. 

Authorities like the Medical Products Agency (Läkemedelsverket) in Sweden and the Food and 
Drug Administration (FDA) in USA represent the interest of the society. They are "responsible 
for the regulation and surveillance of the development, manufacturing and sale of drugs an other 
medical products" (http://www.mpa.se)  and the task is to "ensure that both the individual patient 
and healthcare professionals have safe and effective medical products and that these are used in a 
cost-effective manner"(http://www.mpa.se).  This kind of authority regulates "food, drugs, 
medical devices, biologics, animal feet and drugs, cosmetics and radiation-emitting products" 
(htép://www.fda.gov).  

Organisations like MPA and FDA have strong impact on what is considered established 
knowledge. They control it i.e. by the creation of technical standards for the drugs and the 
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production process, by the proposition of regulations, by arranging science advisory panels and 
by making the official registration of drugs. Their mission is to act like a supervisor over the 
biotech field of knowledge. No new knowledge can be produced without their authorisation. 
They decide what is considered drugs and how it should be developed and produced. All 
production of drugs all over the world is controlled by this kind of organisations. They are given 
the responsibility from a societal point of view to control how knowledge in the medical field is 
constructed and transformed into products. 

The financial markets have a commercial interest in companies developing drugs and technical 
equipment. Capital owners and individuals like risk managers, bankers and stockbrokers see this 
kind of companies as means to produce return on capital. An investment in one of these 
companies is one amongst many other investment possibilities. For them future risk and 
uncertainty is supposed to be put against possible business profits. Capital is placed where it is 
expected to get the best return. Some capitalist have specialised in biotech. 

Developing companies are dependent of capital supply. They must attract risk capital and 
therefore they try to create good relations with the capital markets. These companies try in 
different ways to help capitalists to reduce uncertainty and to increase their willingness to invest. 
Reports specially designed for the financial market and the establishment of personal contacts 
are two ways to achieve this. Investors are also given place as members of the board of directors 
in this kind of companies in exchange for invested capital. This give the capitalists unique 
possibilities to follow and affect the development process from an inside position. Commercial 
interests are thus given a number of possibilities to influence the construction of knowledge. 
Gibbons et al (1994) Financial aspects will this way gain a relatively large focus and this could 
be described as a regulation of the knowledge production. 

Critical organising occasions 

As mentioned before the knowledge developing process takes a long time in this kind of 
companies. A successful drug development process normally takes ten to twelve years. The time 
for medical device development can be shorter. 

The formal process for drug developing companies is separated into established and well-defined 
stages and phases. Knowledge is all along tested and verified through a handful of major steps or 
stages which each takes between one to two years. These steps can be derived from the interest 
of the society to control this field. Society regulates in every detail and with the help of its 
authorities (i.e. MPA and FDA) which steps must be taken and how these should be taken in 
order to secure a good drug production. One step must be taken and verified before the next is 
taken. These steps are well established and formalised within the biotech field and can be 
described as different stages. The knowledge development process is regulated this way by the 
society. This evaluation or regulation in well-defined stages rests on established knowledge. For 
the biotech companies the end of every stage also can be described as critical organising 
occasions where decisions can be made if the development process should continue or be 
stopped. 
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Different kinds of breakthrough in academic and basic medical research form the bases for 
biotech companies. Many biotech firms are specialised in target identification and pre-clinical 
development. These can be identified as the first two established stages in the development 
process of drugs. 

The first is a chemical process (target validation and identification) where the aim is to test 
compounds in order to find a promising candidate drug (CD). In the second stage (called pre-
clinical research) substances are tested and formed and the effects of this CD are tested in animal 
studies, on human cells and in computerised models. 

In the next stage (after approximately five years) candidate drugs are tested on humans. This is 
called clinical development and consists of four well-defined phases (I, II, III and IV). 

In phase number I drugs are tested on a small number of voluntary and healthy humans in order 
to discover secondary effects. The next step, phase II, aims to establish if the substances have the 
desired effects and what dosages should be used. Tests are made on a couple of hundreds of 
humans. The aim of the clinical development phase number III is to compare effects on different 
groups of patients and to establish scientific evidence that a drug is safe from a societal point of 
view. Tests are made on thousands of humans to establish this. If a drug passes these three 
phases an application for registration can be made and after that it can be sold to the public. In 
phase IV security aspects and experiences from the use of the drugs are published and alternative 
treatment are explored. 

An illustration of the drug discovery and development process: 

Clinical 
Pre-clinical research 

Discovery research 	phase I 
medical 
research 
	  Time 

Management in biotech companies also divide the above-mentioned stages of the development 
process into smaller units. Different aspects of the process are made visible by the use of 
milestones. This means that the process is broken down into smaller processes and given a 
number of measurable goals. Targets are visualised and timetables are made for aspects like 
supply, research, prospects, decisions, delivery and presentation in scientific conferences. This 
type of milestones are established and communicated both inside and outside these companies. 
Inside the company milestones can be described as a way to visualise the management's 
expectations of progress. The supply of venture capital is vital and determines the speed of the 
development process inside these companies. Therefore the targets and timetables (expressed in 
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milestones) show how fast different aspects of the process must be driven with the actual supply 
of capital. Management can communicate different and smaller aspects of the development 
process in terms of milestones to stress what they expect people to do and when. The use of 
milestones makes it possible always to tell if a task is done and if it is done within proper time. 

Management in biotech companies try to establish a dialog with the capital market in order to 
raise venture capital. In these contacts company milestones function as an external tool of 
communication. The management link commitments and comments regarding smaller parts of 
the process to such milestones. Bankers and venture capitalists are kept informed regarding 
different aspects of the development process this way. Progress means venture capital. 
Milestones thus function as a mean to raise capital and to handle demands from venture 
capitalists. 

Company milestones can be used as a tool to break down a long development process into 
smaller units that are easy to grasp. They can for internal purposes visualise targets and time 
dimensions and for external purposes make it possible for the management to make 
commitments. The use of milestones can also be regarded as a way to create critical organising 
occasions. Every reached company milestone is followed by the formation of new milestones all 
along the development process. 

Micro processes 
The empirical base 

The second empirical study is based on forty-nine interviews conducted in four different 
companies. The companies where chosen based on an inquiry where one aim was to find 
Swedish companies that were in the process of implementing Intranets or recently had 
implemented Intranets. The questionnaire was open-ended. One aim was to find out if (and how) 
the interplay between knowledge and regulations was affected by the implementation and use of 
a new information technology. The four companies were all housing companies. Even though 
they are within the same trade their situations differed during the time of the study. A 
municipality that had financial problems owned one company. It had to balance between the 
appliance to local political ambitions and the need to profit. Another was a private company in 
Stockholm which first priority was to invest the profits it has gained during some good years. A 
third company underwent a sell-out of some 1/4  of its housing stock during the time of the study. 
A forth company had recently moved to a new headquarter and was in the process of 
reorganising the company. 

Even though the companies were in different situations they all expressed their goals in terms of 
fulfilling demands of housing through letting premises with services to customers. They all 
wanted to commercialise on knowledge of housing. They also were in the process of 
implementing Intranets. Our interest was to study the process of implementation and use of 
Intranets in the companies in order to see how demands of knowledge shifted and to study the 
processes of acquiring and using knowledge. During the study we shifted our mode of analysis 
from transformational to translational. (Sevon 1996) Instead of viewing shifts in knowledge as 
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transformations from one kind of knowledge to another with a long-term focus we focused on 
the process itself. The focus was on the translation of knowledge when implementing and using 
an Intranet. The shift in mode of analysis made it possible to study micro-processes. In the bio-
tech part of the study we emphasised a view of regulations as official rules or orders imposed on 
the company from outside (MPA and FDA). In this second part of the study we emphasise 
internal regulations. How did regulations and knowledge interplay during the process of 
implementing and using a new information technology? 

Interplaying knowledge and regulation 

Some aspects concerning the interplay between knowledge and regulations were especially 
noticeable. They were: the importance of promises as triggers for acquiring new knowledge and 
impose new regulations, structures and their regulative characters and finally some notes on the 
importance of management and its importance during occasions of shifts between knowledge and 
regulations. 

Promises 

Promises seemed to be a ground for knowledge-creation and regulation. Many of our 
respondents talked about the new technology in terms of what it would contribute to in the 
future. The technology was intended to give the organisation something to use as a basis for 
statistical calculations, customer inquiries and diffusion of internal information. When 
management and staff talk about the hopes and promises of the Intranet occasions for regulations 
are created. The implementation of an Intranet becomes a promise of future possibilities and thus 
legitimises regulations. (Wikström 2002) The importance of hopes and promises is evident when 
the Intranet, even though it may not yet be in use, is used as a reason for regulating the flow of 
information and modes of communication within the organisation. Promises of future gains 
signal a need to learn more about "The New" (for instance the Intranet or the biotechnical 
solution). It also signals an OK to regulate the organisation in a way that is in line with the 
proposed change. There seemed to be acceptance for a division of information-access, that some 
staff got access to the Intranet way ahead of their colleagues and that some tasks had to be 
carried out using the new technology. The acceptance seemed to be grounded in the belief that 
the technology would improve the daily work situation. "The New" seemed to become 
trustworthy because so many talked about it positively.' 

During the interviews however, it became apparent that some staff kept a sceptical attitude 
towards the new technology. This attitude is seldom put forward in articles that describe the 
implementation and use of information technology (for instance Gopalakrishnan & Mawalkar 
1995). The "sceptics" often had a long work experience and when asked of their thoughts of the 
technique they were pessimistic. They had for a long period of time experienced change efforts 
taken by others than themselves. This made them hesitant since their experience told them not to 
believe that much would change. They thought they knew what would come. They had seen 
what usually happened when change was imposed on them. In a way they had revealed the 
"machine". It was a machine constituting "The New". If concurrently new aspects of "The New" 

1  Weick (1995) describes a similar result. He describes how craftsmen in Scotland affect their results in a positive 
way through their belief in their businesses. 
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showed up and its impact was small "The New" did not appear new. It did not become the new 
technique, system, ideology or so that you had to believe in. It became "The New" that soon was 
to be replaced by something else. An important component was lost: The expectation of positive 
news, curiosity of the unknown and an open mind towards "The New". If a person saw this 
pattern it all could be lost and instead "The New" could be received as something disturbing the 
flow of work, exceeding the workload or threaten status quo. (Wikström 2002, Symon 2000) The 
"hesitants" had gained a knowledge that told them to avoid regulation and to find ways around it. 
Thus a long term affection from regulations on knowledge. 

Structures 

The structure of the Intranet regulated what was counted for. Managerial staff was reluctant to let 
much information out on the intranet. They were interested in building internal barriers. Not 
everyone was to have access to the whole of the intranet. This contradicts some of the popular 
literature on intranet that stresses the possibilities to share information and to give staff 
possibilities to affect the business (for instance Fulk & deSanctis 1995 or Rockart 1998). Power, 
it seemed, did not disappear. Instead it found new ways to express itself. Control was not 
conducted by the use of the technology. Instead control was accomplished through the access to 
the Intranet. There was a difference between those having access to the Intranet and those that 
were passive receivers of the information passing through it. It seemed as if the system in itself 
supported its content. The system gave the boundaries within which the organisational reality 
had to fit. (Baudrillard 1988) What was in it became important through its mere presence. "What 
is measured counts". Weick (1995:3) writes that "the more advanced the technology is thought to 
be, the more likely are people to discredit anything that does not come through it." The content 
of the Intranet signals what is important to know of. The content of the Intranet, its access and 
use functioned as a regulator of knowledge and in a sense as conditioner for the possible 
interplay between knowledge and regulations. 

When structuring the intranet one result is that some material will be in focus and other will 
become difficult to fmd. The structure of the Intranet is a result of a categorising procedure often 
carried out by staff with knowledge of the technique but necessarily not of the overall business. 
One manager of a housing company told us that information about "offices to let" had been 
categorised together with "others" leading to great difficulties in finding information of which 
offices the company had to offer to their customers. The structures regulate the possibilities to 
learn and the structures also show what areas you should know of. This implies that (with a 
power-perspective) one occasion for influencing the interplay between regulations and 
knowledge is when the structure of the Intranet is constructed. (Pfeffer & Salancick 1978) The 
chosen structure will guide what knowledge you should have, gain or not need to have. What is 
measured may be counted but it is equally true that what are structured counts. If structure affect 
ways of working it means that it may also affect how to communicate. This shift is evident when 
people rather communicate via e-mail than phone or physical meetings. The ways people make 
sense of what they encounter becomes more and more individualised and instead of negotiating 
interpretations of messages socially with the colleagues you do it yourself. Knowledge becomes 
individualised and so will probably the occasions for interplay be. The individualised 
constructive aspect of knowledge creation will probably enable multiple interpretations of the 
information that is in the Intranet. (Wikström 2002) This in turn may facilitate the organisations 
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anticipatory response to change. Critical occasions for shifts in the relation between knowledge 
and regulation may be found in individually interpreted moments and/or information. 

Management and control 

As top management begins to give company information only through the Intranet organizational 
behavior is directed towards using the technology. The importance of knowledge about previous 
information gathering methods will be tuned down and instead be replaced by knowledge about 
the new technology. However, management was not the "Structurer" of the Intranets. As 
mentioned earlier structure enabled and constrained possible sense making and behaviour. The 
builders of the structures were people skilled in computing. They set the conditions for the 
interplay between knowledge and regulations. They shaped the frames inside which the interplay 
could take part. Organisational IT-units not only implemented and maintained the technique, 
they also made the technology concrete. They shaped its contents, gains and possibilities. During 
meetings with management and IT-units this function was evident. These meetings were critical 
occasions for shaping the interplay between knowledge and regulations. The Intranet becomes 
what it may be when IT-units and management discuss the function of the Intranet, suggest who 
is to get access to it or when they mention some problems with the technique. 

Since IT-units seemed to control the content and use of the Intranet the tasks for management 
were altered. Management seemed to focus on three different controlling functions: 1) 
Management mediated since it had to make attempts to bring extremes together and to function 
as a form of communication facilitator between them. Staff within IT-units could have different 
opinions and management tried to facilitate joint agreements. 2) Management came forward to 
stop disputes in progress from continuing or getting worse. Thus management interceded. 3) 
Management interposed when it tried to block communication between two or more competing 
interests within the IT-unit. The point is that management used three different measures when 
conflicts arouse but only one of the measures (the first) was aimed towards suggesting actions 
that would solve the dispute. The other two measures were passive and probably depending on 
the lack of managerial knowledge of Intranets. How can you suggest a solution on a dispute if 
you do not have knowledge of possible solutions or even an understanding of what constitutes 
the problem? This may indicate that managerial influence on affecting occasions for the interplay 
between knowledge and regulation may be quite small and that critical actors instead may be 
staff within the IT-units. Management could not intervene (as management usually is expected to 
do) since it lacked the knowledge required in order to be able to have self-interest in a dispute. 
Only with self-interest there is a meaning in trying to disrupt a dispute in order to favour one side 
or the other. 

Knowledge, regulations, milestones and micro processes 

We have described critical organizing occasions where the interplay between knowledge and 
regulation may shift in character. We have shown that these occasions may be of strategic 
character but they may also occur during certain circumstances in the daily work at the 
workplace. The shifts in character may constrain or enable certain managerial actions and affect 
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organizing conditions. We have pointed towards some areas that may be of interest to study 
more. 

We have illustrated how societal interests can establish general strategic frames for the 
development of knowledge. Commercial interest and the management can use these frames in 
order to regulate the direction and speed of knowledge processes. Top management can use 
company milestones to further regulate and legitimize the production of knowledge. 
Commitments can be made and communicated to the financial markets in terms of such 
milestones. The production of new knowledge becomes in this kind of setting an interplay 
between societal, commercial and management regulations and in the end a question of making 
profits as fast as possible in a safe way. (Nowotny et al 2001) The strategic framework with 
different stages and the use of company milestones offer possibilities to regulate and evaluate 
such aspects. The production of knowledge is divided into a number of well defined parts that 
are establish through a constructive process between commercial and societal interest. 

When it comes to micro processes we have put forward the importance of promises as triggers 
for acquiring new knowledge and impose new regulations, structures and their regulative 
characters and the shifting functions of management during occasions of shifts between 
knowledge and regulations. 

Our results are based on specific and limited empirical material and we realise that we only have 
touched the subject of critical organising occasions when the interplay between knowledge and 
regulation may shift in character. Nevertheless we believe that the focus of this study may be 
fruitful in order to understand more about what is going on when making knowledge manageable 
(Kreiner & Mouritsen 2003). 
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