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Förord  
 
Denna rapport kan ses som ett bokslut över de tre år som nätverket AiS, Arbets-
vetenskap i Sjuhärad, hittills varit verksamt. I och med att AiS fr.o.m. år 2004 
kommer att uppgå i det under hösten 2003 bildade Centrum för Arbetsvetenskap 
vid Högskolan i Borås, innebär det en ny era för nätverket. Övergången mellan 
dessa två faser är därför en lämplig tidpunkt för att göra en avstämning. 
 
Den jämställda samverkan mellan näringsliv och högskola som AiS är ett uttryck 
för, är en än så länge ganska unik form av samarbete inom högskolevärlden. 
Denna rapport avser att ge en bild av hur detta samarbete vuxit fram, utformats 
och utvecklats. Förhoppningen är att andra inom såväl högskola/uni-versitet som 
näringsliv och arbetsliv i allmänhet kan dra nytta av de lärdomar vi AiS-
medlemmar gjort under resans gång. 
 
Redan tidigare finns ett kapitel skrivet om AiS, ”Nätverk för den goda arbetsor-
ganisationen – Högskolan och tredje uppgiften” i antologin Den glokala utma-
ningen. Samverkansmönster och näringslivsutveckling i Västsverige (2002) av 
Rolf Appelqvist och undertecknad. I rapporten har jag vid några tillfällen anknu-
tit till detta kapitel. Tack Rolf för detta mycket givande samskrivande! Och tack 
alla AiS-kolleger för era goda synpunkter och kommentarer på tidigare version 
av rapporten samt för avsnittet om studiebesöket på Norrtelje Tidning.  
 
Hoppas på många fina och fortsatt fruktbara år framöver! 
 
 
Borås i oktober 2003 
 
 
Margareta Oudhuis 
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1. INLEDNING  
 
Våren år 2000 bildades ett i vissa avseenden unikt nätverk i Borås och Sjuhä-
radsbygden, nämligen det idéburna nätverket AiS - Arbetsvetenskap i Sjuhärad. 
 
Idén till att bilda nätverket kom från det arbetsvetenskapliga kollegiet vid Hög-
skolan i Borås. Kollegiet inriktar sig främst på frågor kring lärande i och av ar-
betet respektive konsekvenserna för människa och företag/organisation av skilda 
sätt att organisera arbetet. Med utgångspunkt i just intresset för frågor om ar-
betsorganisation och 'empowerment' - vilket innebär ökat ansvar och inflytande 
för alla anställda i organisationer/företag samt ständigt lärande i och av arbetet – 
beslöt några av kollegiets arbetslivsforskare att man tillsammans med ett antal 
ledare i företag från Sjuhäradsbygden samt Borås kommuns näringslivschef 
skulle gå samman i ett gemensamt nätverk. Detta slutna nätverk har under större 
delen av perioden 2000-2002 bestått av sexton personer; tio från näringsliv och 
kommun samt sex från högskolan. Företagsledarna1 kommer från företag med 
stor variation i såväl storlek som bransch. 
 
Nätverkets officiella syfte är att utgöra en arena för reflektion och självutveck-
ling för att främja deltagarnas kunskaper om och förståelse för frågor som rör 
olika aspekter av arbete och arbetets organisering. På denna arena skall forskare 
och praktiker mötas på lika villkor, om än med olika roller, för att diskutera frå-
gor utifrån såväl skilda teoretiska perspektiv som deltagarnas egna praktiker. Ett 
förväntat resultat är att deltagandet skall innebära en ömsesidig befruktning och 
kunskapsutveckling hos nätverkets samtliga deltagare. En kunskapsutveckling 
som på sikt dessutom förväntas få effekter för det sätt arbetet leds och orga-
niseras på i de skilda organisationerna/företagen, effekter som alltså innebär en 
organisation som ger ökad delaktighet och inflytande för alla anställda. Ett ytter-
ligare antagande är att ett sådant sätt att organisera arbetet utgör grunden för en 
positiv företagsutveckling och därigenom en långsiktig lönsamhet. Genom 
spridning av dessa kunskaper och med nätverksföretagen som goda exempel är 
avsikten vidare att nätverkets verksamhet även skall komma regionen som hel-
het till del.  
 
Idén med nätverket kan också beskrivas som ett antagande om att företagsleda-
res självpåverkan, genom de specifika lärprocesser som deltagandet innebär, kan 
få konsekvenser vad gäller arbetsvillkoren i nätverksdeltagarnas egna organisa-
tioner. 
 

                                                           
1 Med företagsledare menas här de deltagare som kommer från företagen, samtliga har ledan-
de befattning i sitt företag, några har VD-position.  
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Nätverkets arbetsformer har framför allt bestått i seminarier och workshops; 
ibland med inbjudna forskare som föreläsare, andra gånger med nätverksdelta-
garna själva (såväl forskarna som företagsledarna) som inledare med efterföl-
jande gemensamma diskussioner. En annan arbetsform som använts är studiere-
sor både inom och utom landet. Som ett led i spridandet av kunskaperna har en 
konferens anordnats som varit öppen också för andra anställda inom deltagarnas 
organisationer. Avsikten är att framöver utveckla denna arbetsform samt även ha 
helt öppna seminarier/konferenser för intresserade inom området, såväl för fors-
kare som för folk inom näringsliv och kommuner. 
 
Men har då resultatet blivit det förväntade? Är det verkligen möjligt att nå nät-
verkets syfte med hjälp av detta sätt att bedriva nätverk? Och vad har deltagan-
det inneburit för deltagarna och deras arbetsplatser? 
 
 Utöver att besvara dessa frågor är syftet med denna studie att beskriva bildan-
det, utvecklingen och arbetet med och i det tvärprofessionella nätverket AiS – 
bestående av personer utifrån tre skilda sfärer: näringsliv, kommun och hög-
skola. Av särskilt intresse är att lyfta fram de specifika framgångsfaktorerna, till 
nytta för andra och framtida nätverk. 
 
För att besvara ovan nämnda frågor tillställdes företagsledarna och näringslivs-
chefen en enkät. Enkäten gick alltså inte ut till forskarna i nätverket. Anledning-
en till detta är att syftet med enkätundersökningen framför allt var att få före-
tagsledarnas och näringslivschefens synpunkter och erfarenheter av sitt deltag-
ande i AiS samt att utvärderarna ingår i nätverket.2 
 
Inledningsvis beskrivs bildandet och framväxten av AiS, samt den verksamhet 
som ägt rum under åren 2000-2002. Därefter presenteras och diskuteras före-
tagsledarnas syn på nätverket, varpå en avslutande diskussion följer där utifrån 
ovanstående frågor. Avslutningsvis presenteras vilka som ingår i AiS. Den resa 
till Irland som nätverket företog hösten 2001 beskrivs därefter mer utförligt i 
bilageform. 
 
1.1 Bakgrunden till bildandet av nätverket AiS 
 
Under senvåren 1999 anordnades en s k dialogkonferens i Knistad, Västergöt-
land, för att utröna behovet av kompetensutveckling bland företag i Sjuhärads-

                                                           
2 Utvärderingen genomfördes av Rolf Appelqvist och Margareta Oudhuis, båda verksamma 
vid Högskolan i Borås. 
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bygden med 20-49 anställda.3 Företagsledning och fackliga representanter bjöds 
in till ett tvådagarsseminarium där utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor 
diskuterades. Tanken var att därefter gå vidare med ytterligare seminarier vid 
högskolan för att om möjligt få till stånd utbildningssatsningar utifrån de behov 
som framkom vid konferensen.  
 
Detta är den ena bakgrundslinjen. Den andra utgörs av en studie en av deltagar-
na i arbetsvetenskapliga kollegiet gjorde för Växtkraft Mål 4 under hösten 
1999.4 I samband härmed visade det sig att några av de intervjuade företagsle-
darna hade stort intresse för just arbetsorganisatoriska frågor. 
 
Ett gemensamt seminarium med företagsledare från studien och dialogkonferen-
sen anordnades därför under våren 2000 inom ramen för det arbetsvetenskapliga 
kollegiets verksamhet. Avsikten var att diskutera möjliga utbildningssatsningar. 
Intresset bland dem som kom var stort och tankarna om att få till stånd ett nät-
verk kring frågor om arbetsorganisationsutveckling började spira.  
 
1.2 AiS - Arbetsvetenskap i Sjuhärad 
 
Det dröjde dock nästan ett år från detta första seminarium till dess att AiS - Ar-
betsvetenskap i Sjuhärad, som det ser ut idag, var formerat. Inledningsvis var det 
en hel del osäkerhet kring frågor som vem eller vilka som skulle få/kunde tänkas 
vilja vara med i nätverket. Vilka kriterier skulle användas? Skulle bara lednings-
personer eller även fackliga representanter respektive anställda på lägre nivåer 
ingå? Skulle företagen vara så olika varandra som möjligt när det gäller storlek 
och bransch eller skulle de tvärtom vara i samma bransch? Och - en nog så vik-
tig fråga - hur skulle idén presenteras för presumtiva medlemmar? Hur få dessa 
personer att vilja delta i ett nätverk med sådana relativt luddiga frågor som det 
arbetsvetenskapliga kollegiet ville behandla?  
 
Efterhand började svaren utkristalliseras. En mindre grupp inom kollegiet börja-
de diskutera sig fram till vissa grundläggande kriterier och utgångspunkter. Pro-
cessen - att skapa ett nätverk - kunde börja. 
 
Innan denna process beskrivs behöver dock frågan om varför ett antal forska-
re/lärare på högskolan ville bilda detta nätverk besvaras. Det fanns flera skäl. Ett 
                                                           
3 För en noggrannare redogörelse av konferensen se Margareta Oudhuis mfl: Knistadkonfe-
rensen 5-6 maj 1999. Högskolan i Borås. 
4 Se Päivi Riestola: Växtkraft Mål 4 - för långsiktig målmedvetenhet? Rapport från Institutio-
nen för pedagogik, Högskolan i Borås, Nr 10:2000. Växtkraft Mål 4 var ett EU-program som 
avslutades 31/12 1999 och hade som syfte att stödja kompetens- och verksamhetsutveckling i 
små och medelstora företag. 



 
 
 
 

4 

 

 

av dem är den relativt nya uppgift som högskolan fått, nämligen att samverka 
med det omgivande samhället, att inte längre vara en mer eller mindre befäst 
borg utan kontakt med det omkringliggande samhället. Ett annat viktigt skäl var 
övertygelsen om att arbetsvetenskaplig kunskap bäst produceras i samverkan 
med arbetslivet. Forskarna ville också få svar på om ett idéburet nätverk skulle 
vara en lämplig samarbetsform för att i de deltagande företagen ytterligare främ-
ja en arbetsorganisatorisk utveckling i form av ökad delaktighet och inflytande 
för alla anställda. Dessa frågor sammanföll med intresset att få till stånd forsk-
ning på ett antal arbetsplatser. Några av företagen i nätverket kallades också re-
lativt tidigt i processen till samtal kring forskningsmöjligheter i respektive före-
tag.  
 
Detta innebär att högskolan har en annan roll i nätverket än de deltagande före-
tagen. Företagens primära syfte med deltagandet är ytterst att utveckla sin egen 
verksamhet medan högskolans primära avsikt är att lära mer inom det arbetsve-
tenskapliga området samt bidra till kunskapsutvecklingen i företagen, i regionen 
och allmänt. Kommunens roll avviker också från företagens och liknar delvis 
högskolans roll. Kommunens deltagande syftar till att bidra till arbetslivsutveck-
lingen i kommunen.  

 
Ledningspersoner från några av de företag som ingick i studien respektive del-
tog i konferensen utgjorde inledningsvis grunden i nätverket. Snart nog fick ett 
par av dem av olika skäl svårigheter att delta, någon passade inte riktigt in, något 
företag flyttade sin verksamhet till annan ort. Det var således en ganska turbu-
lent inledning. Idag ingår endast tre personer från denna första gruppering i det 
som sedermera blev nätverket AiS - Arbetsvetenskap i Sjuhärad. 
 
En av dessa, näringslivschefen i Borås kommun, Börje Malmström, var inled-
ningsvis särskilt viktig. Han var tidigare samordnare för Växtkraft Mål 4. Med 
sin erfarenhet därifrån var han behjälplig med namn på företag som kunde anses 
ha kommit långt vad gäller implementeringen av en 'god' arbetsorganisation. Att 
ha ett intresse för dessa frågor och att ha omsatt detta intresse i någon form av 
praktik var nämligen det grundläggande kriteriet för att överhuvudtaget bli till-
frågad att delta i nätverket. Det innebär alltså att AiS är ett idéburet nätverk med 
detta gemensamma intresse som grundbult.  
 
Eftersom även Malmström själv var mycket intresserad av dessa frågor innebar 
hans övergång till anställning inom Borås kommun att grunden var lagd för tre-
partskombinationen i nätverket: kommun, högskola och näringsliv.  
 
Att nätverket skulle vara slutet växte fram som en naturlig konsekvens av idén 
att deltagandet skulle innebära en kontinuerlig kunskapsutveckling. För det 
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fordras att det t ex går att bygga upp en föreläsningsserie som utgörs av en suc-
cession i kunskapsinhämtningen. En annan orsak var att skulle verkligen alla 
medlemmarna dela med sig av sina erfarenheter - såväl goda sådana som miss-
lyckanden - skulle det krävas tillit och förtroende, dvs. att man överskrider den 
fas då man snarare vill visa upp en så problemfri fasad som möjligt. Att nå dit 
kräver i sin tur möjlighet att utveckla en personlig relation till varandra. Ett slu-
tet nätverk blev därför ett ganska självklart val.  
 
Vilka skulle då 'få vara med'? Utöver det grundläggande kravet på ett genuint 
intresse för arbetsvetenskapliga frågor ställdes frågan: Var det verkligen en bra 
idé att enbart ha med ledningspersoner? Efter en hel del funderande menade 
forskarna att det nog var den enda möjligheten, den bästa lösningen. Återigen 
spelade tilliten och förtroendet för alla deltagarna en stor roll. Men hur skulle då 
målet med nätverket kunna nås? Är det inte synnerligen paradoxalt att endast 
ledningspersoner har möjlighet att delta när syftet med nätverket är att under-
stödja en organisation av arbetet som innefattar allas delaktighet och inflytande? 
Kanske ändå inte. Valet av ledningspersoner grundar sig på antagandet att det är 
nödvändigt och en förutsättning att ledningen är införstådd med betydelsen av 
inflytande och delaktighet för alla för att implementeringen av en sådan arbets-
organisation skall kunna genomföras. Därav det till synes paradoxala valet - att 
endast ledningspersoner skulle ingå.  
 
En annan grundläggande idé var att nätverket skulle utgöra en arena för möten 
mellan teori och praktik samt att deltagandet skulle ske på lika villkor till allas 
nytta och ömsesidiga kunskapsberikning. 
 
När det till sist gällde frågan om likhet eller variation när det gäller bransch och 
storlek blev till slut valet att satsa på variation. Ett skäl till detta var att på så vis 
skulle företagen slippa risken att möta konkurrenter, ett annat var att det kan 
upplevas som mer spännande och berikande att möta företagsledare från helt 
andra branscher än de man normalt kommer i kontakt med. Skillnader i antalet 
anställda blev därmed också ett naturligt val. 

 
Sammantaget kan därför de grundläggande dragen, utgångspunkterna och krite-
rierna för nätverket beskrivas i följande punkter: 
 
• Nätverket utgör en arena för reflektion och självutveckling vad gäller kun-

skaper om och förståelse för frågor som rör olika aspekter av arbete och dess 
organisering 

• Nätverket skall bidra till regional och lokal utveckling av arbetsorganisato-
riska spörsmål 
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• Sammansättningen av deltagarna i nätverket utgörs av tre parter: Näringsliv, 
Borås kommun och Högskolan i Borås 

• Nätverksdeltagarna skall ha ett genuint intresse för arbetsvetenskapliga och 
arbetsorganisatoriska frågor  

• Näringslivsdeltagarna utgörs av företagsledare. För att implementera en ar-
betsorganisation byggd på allas delaktighet och inflytande är ledningens vilja 
och intresse avgörande. 

• Deltagarna kommer från företag från så skilda branscher som möjligt och 
med variation vad gäller antalet anställda  

• Nätverket utgör en arena för möten mellan teori och praktik på lika villkor. 
Resultatet förväntas bli en ömsesidig befruktning och kunskapsutveckling 
hos alla nätverkets deltagare. 

• Nätverket är slutet 
• Vunna erfarenheter och kunskaper skall föras ut till omvärlden 
 
Ambitionen är vidare att skapa ett internationellt utbyte med liknande nätverk i 
andra länder för samverkan och utbyte. För företagen är avsikten att detta utöver 
fortsatt kunskapsutveckling vad gäller arbetsorganisatoriska och ledningsstrate-
giska frågor också innebär möjligheter för 'business to business'. 
 
 Den i viss utsträckning turbulenta inledande fasen sammanföll med beslut att 
utifrån ovanstående kriterier ta kontakt med nya och helt andra företag för att 
utröna intresset av att vara med i denna typ av nätverk. Kontakt togs inlednings-
vis per telefon med efterföljande personligt sammanträffande. Intressant nog var 
det inte några som helst problem att få med de önskade företagen i nätverket. 
Förmodligen kan skälen härtill sökas i de svar företagsledarna gav på enkätfrå-
gan om varför man deltar i nätverket (se nedan).  
 
Ytterligare en kommentar är viktig. En nödvändig förutsättning för att få till 
stånd nätverket och genomföra den planerade verksamheten har varit att nätver-
ket erhöll s k EU Mål 3-medel. Därigenom blev det möjligt att utse och tillsätta 
en projektledare, vilket i sin tur varit en lika nödvändig förutsättning för nätver-
kets fortlevnad. 
 
1.2.1 Verksamheten – processen 
 
Nätverket i sin nuvarande sammansättning kom igång med sin verksamhet under 
hösten år 2000. Verksamheten har framför allt bestått av seminarier kom-
binerade med studiebesök på varandras arbetsplatser. Ett antal externa forskare 
har inbjudits till några av träffarna och till andra har nätverksdeltagarna själva - 
såväl forskarna som övriga medlemmar - fungerat som inledare med efterföljan-
de diskussioner. 
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Verksamheten under hösten 2000 och våren 2001 kan förmodligen betraktas 
som relativt lyckosam. Mötena och föreläsningarna fungerade väl och uppfatta-
des som både lärorika och intressanta. Samtidigt visade det sig att även om rela-
tivt många kom till träffarna, var det alltid minst ett par, tre personer som ute-
blev. Det gjorde det förstås svårare att få till stånd en gemensam kunskapsupp-
byggnad att gå vidare från. Dessutom verkade diskussionerna i och för sig vara 
relativt öppenhjärtliga men den där riktigt förtroendefulla stämningen hade inte 
infunnit sig. Vad göra? 
 
Det bestämdes ett flertal saker. Det ena var att efter den något innehållsmässigt 
spretiga inledningsfasen så skulle aktiviteterna ha en mer fokuserad inriktning 
vad gäller temata. På så sätt skulle man lättare nå den ömsesidiga kunskapsut-
vecklingen. Det andra var att vid det här laget hade man visserligen 'fått känna 
på' varandra, men nu var det dags att ta ytterligare ett steg för att utveckla tilliten 
och förtroendet. En nödvändighet för att medlemmarna skulle tycka att delta-
gandet var meningsfullt och för att syftet med nätverket skulle kunna uppnås. 
Två vägar utkristalliserades. Den ena var att göra alla än mer delaktiga i nätver-
kets verksamhet och den andra var att åka iväg på en gemensam studieresa. 
  
1.2.2 Vändpunkten 
 
Tre skilda arbetsgrupper bildades omgående; en programgrupp, en resegrupp 
och en s k broschyrgrupp (som inför studieresan skulle ta fram en broschyr på 
engelska om AiS). Flertalet i de skilda arbetsgrupperna kommer från näringslivet 
och Borås kommun. Det beslöts vidare att deltagarna inte bara i högre grad än 
tidigare skulle ansvara för förslag vad gäller temata för de olika träffarna - de 
skulle också ta större ansvar för innehållet i dem, det vill säga fungera som inle-
dare och presentatör av skilda frågor. Företagsledarna skulle framför allt bidra 
med exempel utifrån det egna företaget men också tillsammans med forskarna 
föra diskussioner utifrån forskningsresultat och gemensam litteraturläsning. 
Forskarna skulle i sin tur bidra än mer med teoretiska genomgångar och presen-
tation av forskningsresultat. 
 
Programgruppen har sedan tillkomsten träffats regelbundet och har fungerat 
mycket väl. Resegruppen träffades i sin tur inledningsvis ett antal gånger men 
sedermera övertog projektledaren ansvaret för planering och genomförande av 
resan. Även broschyrgruppen träffades några gånger. Även om grupperna har 
stort ansvar måste de förslag som kommer fram presenteras för hela nätverket. 
Besluten fattas således gemensamt av alla deltagarna. 
 
När det sedan gäller studieresan bestämdes under våren 2001 att Irland vore ett 
lämpligt resmål. Det visade sig vara ett lyckokast. Av de sammantaget sexton 
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medlemmarna åkte tretton med till Irland. Grunden för skapandet av tillit, för-
troende och personlig vänskap var lagd. Och inte minst viktigt - för nätverkets 
gemensamma mytbildning och historia. 
 
1.2.3 Irlandsresan  
 
I september 2001 gick således Irlandsresan - den hittills största och enskilt mest 
betydelsefulla händelsen och upplevelsen i nätverkets historia - av stapeln.5 Det 
som framför allt lockade var att ta reda på mer om orsakerna bakom 'det irländs-
ka ekonomiska undret' och hur långt man hunnit när det gäller att införa en s k 
lärande organisation. Hela hösten kom för övrigt att präglas av resan, av förbe-
redelserna (bl.a. blev temat för hela hösten 'lärandet organisation') och senare av 
uppföljningen av densamma.  
 
Under några dagar befann sig så nästan alla AiS-medlemmarna tillsammans på 
Irland. Ett stort antal besök genomfördes. Allt ifrån besök till det europeiska 
forskningsinstitutet European Foundation for the Improvement of Working Life 
till motsvarigheterna till LO och Svenskt Näringsliv (ICTU och IBEC) stod på 
dagordningen. Även två företagsbesök genomfördes; till ett (tidigare) traditio-
nellt irländskt industriföretag, Guinness Ltd och därefter till ett USA-ägt företag 
inom den s k nya ekonomin, Intel Ltd.  
 
Även kvällarna tillbringades tillsammans. Middagar, pubkvällar och kulturella 
aktiviteter genomfördes gemensamt. Sammantaget gav det upphov till en mängd 
tillfällen för alla att prata med varandra också om annat än arbete och lade på så 
sätt grunden till en mer personlig, snarast vänskaplig kontakt mellan många av 
resenärerna.  
 
Resan betecknades vid hemkomsten av deltagarna som mycket lyckad. Även om 
alla de frågor som hade förberetts inte blev besvarade så gav den - utöver en hel 
del kunskaper om Irland och det irländska undret - upphov till så mycket annat. 
Den gav också ytterligare tillskott i nätverksarbetet nämligen tillit, förtroende 
och vänskap. Skillnaden var mycket tydligt märkbar när gruppen träffades igen 
efter resan; en skillnad som också blev uppenbar för dem som inte kunnat delta i 
den. Det är en helt annan, mycket mer avspänd och förtrolig stämning, än tidiga-
re. En gemensam historia hade skapats med vissa gemensamma mytbildningar. 
 
Det har i sin tur inneburit att det efter hemkomsten från Irland skett en markant 
ökning av engagemang och närvaro. Vid ett inlagt möte sista kvällen i Dublin 
togs också beslutet att gemensamt försöka få till stånd ett Centrum för Arbetsve-
                                                           
5 Se bilaga 2. Oudhuis (red): AiS resa till Irland år 2001. Rapport för AiS - Arbetsvetenskap i 
Sjuhärad (2002). 
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tenskap vid Högskolan i Borås. Engagemanget fick på så sätt ytterligare ett kon-
kret uttryck. 
 
Höstens fortsatta verksamhet bestod därefter i ett par uppföljningsseminarier 
utifrån de erfarenheter som Irlandsresan medförde respektive utifrån på Irland 
erhållna forskningsrapporter.  
  
1.2.4 Våren och hösten år 2002 
 
Under våren 2002 inleddes aktiviteterna i januari med ett s k utökat seminarium 
under temat Lärande organisation - förändringsstrategier i teori och praktik, till 
vilket medlemmarna bjöd in ytterligare medarbetare från sina respektive före-
tag/organisationer. Dåvarande platschefen vid Volvo Bussar berättade om sitt 
försök att införa en lärande organisation vid Volvo Flenfabriken, varefter en av 
forskarna tog upp skilda perspektiv på samma tema. Ca 40 personer deltog.  
 
Vårens fortsatta tema beslöts skulle vara värderingar. Ett seminarium med en 
extern forskare kring temat Värderingar och ledarskap hölls under mars månad, 
varefter ett tvådagars studiebesök till Norrtelje tidning inplanerades äga rum i 
maj månad.  

 
För att emellertid ge flertalet nätverksdeltagare möjlighet att delta fick resan 
skjutas fram till mitten av oktober månad. Dessförinnan ägde ett ytterligare se-
minarium rum under temat Employability, där en av nätverkets ’egna’ forskare 
presenterade en studie om Volvo Bussar i Borås. Studien ingår i sin tur i en 
kommande antologi som ges ut under våren 2003.6  

 
Norrtäljebesöket kom att bli höstens stora händelse. Det blev ett mycket lycko-
samt studiebesök med många goda, spännande och intressanta erfarenheter. Re-
san beskrivs därför separat nedan. 

 
Höstens aktiviteter avslutades i början av december med ett seminarium där alla 
närvarande tillsammans reflekterade över vilka lärdomar som projektdeltagandet 
har inneburit. Träffen utgjorde även ett avslut för AiS i den tappning som projek-
tet inneburit samt ett avstamp för en på skilda sätt annorlunda fortsättning för 
AiS inom ramen för ett Centrum för Arbetsvetenskap (se nedan). 

                                                           
6 Oudhuis, Margareta: ”Work as arena for disciplining mind, body and emotions. The Volvo 
Bus Plant Case” i Garsten, Christina och Jacobsson, Kerstin (ed): Learning to be employable. 
New agendas on work in a globalizing world. London: Palgrave Publishers Ltd (2003).  
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1.2.5 Norrtäljeresan 
 
Genom att en större omorganisation genomförts vid Norrtelje Tidning blev det 
ett naturligt val för det studiebesök som stått på agendan under en längre tid. Tio 
personer deltog. Besöket inrymde såväl ett traditionellt studiebesök på tidning-
en, som en utvärdering av den omorganisation som genomförts.  
 
Inledningsvis gjordes en presentation av tidningen och den omorganisation som 
ägt rum. Själva studiebesöket på tidningen genomfördes därefter. Följande dag 
skedde utvärderingen. Den gick till så att AiS-deltagarna delade upp sig två och 
två, en företagsledare och en forskare, som tillsammans intervjuade ett antal an-
ställda för att utröna deras syn på de organisationsförändringar som ägt rum. Ur-
valet av intervjupersoner hade i förväg gjorts av AiS programarbetsgrupp för att 
förhindra en skevhet när det gäller urvalspersonerna. För att säkerställa ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt valdes personer från skilda avdelningar, med 
skilda arbetsuppgifter, skilda positioner och med skillnader i anställningstid på 
tidningen. Sammanlagt intervjuades fjorton personer av knappa femtio anställda. 
Underlag för de frågor vi ville ha svar på togs fram i förväg av programarbets-
gruppen och distribuerades därefter till övriga AiS-medlemmar för synpunkter. 
På så vis kunde allas delaktighet i förberedelsearbetet säkerställas. 

 
Intervjupersonerna hade redan före besöket fått information om avsikten med 
besöket och att det givetvis var helt frivilligt att delta i utvärderingen. Före själ-
va intervjuerna informerades intervjupersonerna även om att det – trots utlovad 
anonymitet - kunde vara möjligt för chefredaktören att räkna ut vem som sagt 
vad. Detta innebar dock inga reella problem vid samtalen, utan man menade att 
det som sades det kunde man också stå för. 

 
För att få med så många intervjupersoner som möjligt, i detta fall fjorton perso-
ner, delades AiS-gruppen upp i fem grupper, där två av grupperna bestod av en 
enda person, i det ena fallet av en av forskarna och i det andra av en av företags-
ledarna. Efter genomförda intervjuer sammanställde de skilda grupperingarna de 
resultat som framkommit varefter en gemensam diskussion fördes tillsammans 
med chefredaktören och tillika AiS-medlemmen. Intressant nog framkom en stor 
samstämmighet i de skilda intervjuerna när det gäller upplevda erfarenheter av 
omorganisationen och den nuvarande situationen. Chefredaktören gav uttryck 
för mycket positiva omdömen om utfallet av besöket och vissa av de aspekter 
som framkom har redan diskuterats vidare och följts upp inom organisationen.  

 
En del allmängiltiga resultat kan utläsas utifrån den analys som gjordes av den 
på detta sätt genomförda utvärderingen:  
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• svårigheten att gå från en organisation i förändring till vardagslunken – för 
både ledning och anställda 

• behovet av att fortsatt arbeta med att utveckla, diskutera och ’sätta’ nya ar-
betssätt i den nya organisationen 

• behovet av stöd och personalutbildning för samordnare/mellanchefer och 
kontinuerlig teamträning för medarbetarna 

• behovet av vila och andhämtning efter en ansträngande period av stora för-
ändringar 

• behovet av feedback på det innehållsliga i det arbete man utför (vilket i sig 
innebär en fokusförskjutning från själva omorganisationen till det dagligt ut-
förda arbetet) 

• behovet av uppföljning av beslut som fattats och önskemål som framförts 
• behovet av skilda slag av social samvaro för att stärka sammanhållningen på 

arbetsplatsen i stort och därigenom undvika organisatoriska ’stängsel’ 
• behovet av tydlighet när det gäller ansvar, befogenheter och organisatorisk 

tillhörighet 
• vikten av delaktighet, av att alla får komma till tals 
• vikten av att ha inflytande över sina arbetsvillkor och få möjlighet till ut-

veckling i sitt arbete.  
 
Alla dessa skilda komponenter uppfattades i just detta fall som avgörande för 
den sammantaget lyckosamma omorganisering som ägt rum. 
 
Grunden för att gruppen kunde nå fram till föreliggande resultat ligger i den 
unika sammanlagda kompetens som AiS-medlemmarna besitter, dvs. företagsle-
dare med speciellt intresse för arbetsorganisatoriska frågor i bred mening (kopp-
lat till inflytande, lärande, delaktighet) tillsammans med forskare med inriktning 
på samma slags frågor. Besöket gav således upphov till en unik erfarenhet av ett 
helt nytt sätt att samarbeta mellan näringsliv/kommun och högskola.  

 
Genom att besöket förlades till två dagar gavs vidare utrymme för samvaro av 
mer personlig karaktär, vilket visat sig vara en ytterligare faktor av stor vikt för 
att ett nätverk av denna art skall fortleva och kunna vidareutvecklas.  
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Efter denna genomgång av verksamheten fram t o m slutet av år 2002 är det fö-
retagsledarnas och Borås kommuns näringslivschefs tur att få komma till tals. 
Utöver en beskrivning av de svar som inkom ges även en analys utifrån vissa 
teoretiska perspektiv av svaren ifråga.7 

                                                           
7 Analysen utgår från en betydligt utförligare analys av nätverket i Rolf Appelqvist och Mar-
gareta Oudhuis: ”Nätverk för den goda arbetsorganisationen – Högskolan och den tredje upp-
giften” i Jansson, Birgitta mfl (red): Den glokala utmaningen. Samverkansmönster och när-
ingslivsutveckling i Västsverige (2002). Atlas.  
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2. FÖRETAGSLEDARNAS SYN PÅ AiS OCH DESS 
VERKSAMHET 

 
Som tidigare beskrivits färdigställdes och distribuerades en kortare enkät till 
nätverkets ditintills deltagande företagsledare/chefer i december 2001. Samtliga 
(9) besvarade enkäten. 
 
Frågorna var: 
 
1. Vad är främsta syftet med ditt deltagande i AiS? 
2. Vad har du lärt av deltagandet i AiS? Av vilka inslag lärde du dig? 
3. Har ditt deltagande hittills fått några effekter för din organisation/med-

arbetare? 
4. Vilka effekter tror du att ditt deltagande kommer att få? 
 
Eftersom näringslivschefen har en speciell roll i nätverket behandlas dennes svar 
separat i redovisningen av svaren till frågorna ett, tre och fyra. I redovisningen 
av svaren till fråga två görs ingen åtskillnad eftersom den handlar om vad man 
själv fått ut av deltagandet i allmänhet och specifikt av enskilda aktiviteter.  
 
Den första frågan ställdes därför att även om syftet med nätverket angavs vid 
dess start och dessutom fastställdes i gemensamma överläggningar kan enskilda 
deltagare ha olika syften för egen del eller för sin organisations räkning. Några 
anger att området (arbetsvetenskap i den tappning som nätverket står för) är vik-
tigt, andra att syftet är att lära mer inom området (organisationsteori, ledarskaps-
frågor, lärande organisation). Att koppla samman forskning eller teori med prak-
tik anges av vissa och några pekar på utbytet av erfarenheter mellan företa-
gen/cheferna. Någon vill använda nätverket för att testa egna idéer. Andra beto-
nar också den personliga utvecklingen och slutligen anger några själva nätverket 
och nätverksbyggandet som ett självändamål. Näringslivschefen pekar på att 
deltagandet bidrar till hans eget spridande av idégrunden bakom nätverket. 

 
Den andra frågan ställdes utifrån ett mer utvärderande intresse. Några har svårt 
att peka på specifika lärdomar men anger att deltagandet allmänt ökat deras 
kunnande inom området. Några pekar på perspektivskiften i tänkandet liksom 
möjligheten till diskussion och reflektion som ett värdefullt resultat. Någon ef-
terlyser mer möjlighet till diskussion. De teoretiska bidragen lyfts fram av några. 
Någon pekar också på nätverkets samhörighetsskapande funktion. Till de olika 
specifika inslag i nätverkets aktiviteter som omnämns hör seminarierna om soci-
al kompetens, demokrati-välfärd respektive lärande organisation. Irlandsresan 



 
 
 
 

14 

 

 

framstår som mycket värdefull för flera av medlemmarna, dels genom ett intres-
sant innehåll men också genom dess funktion att skapa sammanhållning. 

 
Den tredje frågan om deltagandet fått några effekter för den egna organisationen 
eller för medarbetarna besvaras av flera att man har svårt att se några direkta ef-
fekter alternativt med ett klart nej, medan andra anger förhoppningen alternativt 
uppskattningen att arbetet med den egna organisationen påverkats av deltagan-
det. Ytterligare några anger direkta förändringar som följd av deltagandet endera 
genom idéutbytet i nätverket eller för att deltagandet givit en större egen säker-
het. Några pekar på det öppna seminariets roll för att sprida kunskap till den 
egna organisationen. Näringslivschefen anger att nätverket i sig är värt att berät-
ta om i syfte att främja utvecklingen av företag ”där medarbetarna utvecklas och 
växer” för att man genom den ökade konkurrenskraft som därigenom blir följ-
den kan ”behålla och utveckla näringslivet i regionen”. En annan effekt han an-
ger är möjligheter att starta andra nätverk för företagare där dessa frågor kan tas 
upp.  

 
På den fjärde frågan, om vilka framtida effekter deltagandet bedöms få, svarar 
de flesta allmänt. Man tror/hoppas på både egen utveckling och fortsatt utveck-
ling av den egna organisationen. Någon hoppas få dela med sig av sina framtida 
erfarenheter och någon hoppas på att indirekt bidra till ”bättre och mer attrakti-
va” arbetsgivare i Borås, någon hoppas till och med att AiS ska kunna medverka 
till att sätta Borås på den arbetsvetenskapliga kartan, vilket hela regionen skulle 
ha nytta av. Näringslivschefen ser sig i sin tur som ”budbärare” till näringslivet i 
frågor som rör nätverkets idégrund.  
 
2.1 Tolkning  
  
För att förstå enkätsvaren och även de egna erfarenheterna av den process som 
nätverket hittills genomgått kommer bl.a. Pierre Bourdieus begrepp kulturellt 
och symboliskt kapital att användas.8 I viss utsträckning berörs även hans be-
grepp ekonomiskt kapital. Begreppet socialt kapital kommer i sin tur till nytta i 
en mer utsträckt betydelse, nämligen i den tappning som det används av Robert 
Putnam.9 I tolkningen ingår även Donald Schöns begrepp ”den reflekterande 

                                                           
8 Den franske sociologen Pierre Bourdieus centrala begrepp beskrivs klargörande av Donald 
Broady: Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi. UHÄ 
1989:2. Stockholm. 
9 Robert D. Putnam: Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy (1994). 
Princeton University Press. Princeton, New Jersey.  
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praktikern”10. Betydelsen av begreppen ges i samband med själva analysen, som 
sker med hjälp av vissa påståenden som används som rubriker.  
 
2.2 Nätverksdeltagandet utvecklar deltagarnas kunskaper för 

sitt arbete som ledare  
 
Av enkätsvaren framgår att man genom nätverket uppfattar sig få kunskap via 
två olika vägar. Den ena vägen kan sägas vara genom förmedling, man lär av de 
olika aktiviteter, främst föreläsningar och seminarier, som äger rum inom nät-
verkets ram, t.ex. de om organisation och om social kompetens. Den andra vä-
gen är genom att den egna reflektionen stimuleras till perspektivskiften i de dis-
kussioner som förs. Dessa olika vägar leder också enligt vad några uppgivit i 
viss mån till förändringar i den egna organisationen genom att det egna ageran-
det troligen har påverkats av nätverksaktiviteterna. Den direkta vägen till kun-
skap är aktuell också för andra organisationsmedlemmar än nätverksdeltagarna 
själva genom de s.k. öppna seminarierna, dvs. seminarier för flera i medlemsor-
ganisationerna. Den indirekta vägen till övriga i organisationerna går förstås 
över ett förmodat nytt agerande på hemmaplan från nätverksdeltagarens sida.  
 
Nätverket har som syfte att främja reflektion över frågor kring arbete och arbe-
tets organisering. Denna reflektion kan sägas ha ett värde i sig men för med-
lemsföretagen är det givetvis också viktigt att den har effekter av något slag i 
företagen. I detta sammanhang finns anledning att föra in Schöns begrepp ”den 
reflekterande praktikern”. Man kan säga att nätverket syftar till att stödja med-
lemmarna som reflekterande praktiker i sitt ledarvärv. En reflekterande praktiker 
är en yrkesperson som reflekterar över sitt arbete och/eller i sitt arbete. Schön 
beskriver detta mer precist som reflektion över handling respektive reflektion i 
handling11. De aktiviteter som nätverket erbjuder är av den sorten att de stimule-
rar till reflektion över den egna praktiken endera direkt i t.ex. seminarierna eller 
indirekt genom att man själv får tänka till efter låt säga en föreläsning. I de fall 
då företagarna själva presenterar egna erfarenheter genom att inleda ett semina-
rium innebär det att inledaren ges möjlighet att öppet reflektera över sin praktik 
tillsammans med övriga deltagare. Då kan man säga att nätverket är företagarnas 
egna arena. Då lär man av varandra, företagarna emellan vilket också anges som 
en anledning till medlemskap. Självfallet lär man också av varandra i de diskus-
sioner som inleds av forskarna. Här finns dock en skillnad mellan när företagar-
na själva och när medlemmarna från högskolan eller gästföreläsare inleder. 
Denna åtskillnad kan kanske upplevas som oväsentlig men är värd att beakta då 

                                                           
10 Donald A. Schön: The Reflective Practioner. How Professionals Think in Action (1983). 
Basic Books. New York. 
11 Reflection on action respektive reflection in action 
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det annars kan finnas en risk att den förmedlande vägen blir alltför stark. Nät-
verket riskerar då att reduceras till en alternativ kursverksamhet. Då sker inte 
diskussionen och meningsutbytet på jämlik basis. Ett svar på enkäten om att mer 
diskussion önskas kan tolkas som att denna risk i någon mån finns. Samtidigt 
skall dock påpekas att de inslag som här beskrivits som förmedlande uppskattats 
mycket. Det ställs också förhoppningar om att sådana inslag riktade direkt till 
fler medlemmar i organisationsföretagen skall ha positiv verkan. Innehållsligt 
har dessa uppenbarligen givit ett gott utfall och upplevs som nyttiga. Men det 
finns ändå anledning att uppmärksamma risken för dominans från framförallt 
högskolans sida.  
 
Nätverkets syfte är ju som angavs inledningsvis inte bara att utgöra en arena för 
reflektion utan avses i dess förlängning också leda till lärande, inflytande och 
delaktighet från de anställdas sida i medlemsorganisationerna. Detta bör rimligt-
vis innebära att de anställdas lärande om det egna arbetet i vid mening, deras 
problemformuleringar och reflektioner skall ges utrymme i det kontinuerliga 
utformandet som pågår av deras arbetsorganisationer, dvs. de ska ha en motsva-
rande arena för reflektion på sina arbetsplatser. I detta avseende bör nätverket 
stå som modell.  
 
2.3 Nätverket ger värdefulla sociala relationer 
 
Enligt Putnam utgör det sociala kapitalet, dvs. relationerna mellan människor 
och den därmed sammanhängande medborgarandan, grunden för den goda ut-
vecklingen i vissa regioner i Italien. Dessa regioner har präglats av en medbor-
gerlig kultur med sin grund i täta horisontella nätverk. Det sociala kapitalet är 
nyckelelementet, menar Putnam, för att vidmaktbehålla den ekonomiska dyna-
miken. För att få till stånd sådana relationella tillgångar är det lokala och regio-
nala territoriet en avgörande och nödvändig förutsättning – trots att eller kanske 
snarare på grund av den alltmer globala värld vi idag lever i. 
 
Näringslivschefens svar kan delvis ses i ljuset av detta. Som framgått lyfter han 
fram såväl idégrunden i nätverket som betydelsen av att få till stånd fler nätverk 
i regionen för att säkerställa en fortsatt utveckling av näringslivet. Det går i det 
läget inte att underskatta den betydelse det sociala kapitalet har. Det intressanta i 
näringslivschefens svar är samtidigt att han ser just nätverkets grundidé som det 
som kan ge ökad konkurrenskraft i de enskilda företagen och därigenom även i 
regionen om man lyckas sprida denna idéburna kunskap till övriga näringslivet.  
 
Oavsett vad man anser kan leda till ekonomisk utveckling i en region är förtro-
ende och tillit till varandra det som krävs för att sociala relationer skall leda till 
socialt kapital. Hur kan då tilliten och förtroendet för varandra sägas ha byggts 
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upp för AiS del? Den egna involveringen i nätverksarbetet har sannolikt betytt en 
hel del, såsom bildandet av de skilda arbetsgrupperna, vilket lett till ett egenan-
svar på ett helt annat sätt än i början. Irlandsresans stora betydelse kan vidare 
inte nog understrykas. Inte bara vi själva utan även övriga i nätverket har kom-
menterat den stora skillnaden i mötet med varandra före och efter resan. Enga-
gemanget har därefter tilltagit ytterligare och visas exempelvis genom att alla 
sexton nätverksdeltagarna beslutat sig för att åka med på vårens studieresa. Det 
allra viktigaste är dock de sociala relationernas kvalitet, som är avgörande för att 
skapa ett klimat av nödvändig öppenhet så att en gemensam reellt undersökande 
reflektion skall kunna äga rum. 
 
Påpekas kan också att deltagandet i nätverket AiS för företagsledarna utöver de 
sociala relationerna till varandra också medför att de får relationer till högskolan 
och till kommunens näringslivsenhet. I den mån högskolans och även kommu-
nens näringslivsenhets medverkan har ett symboliskt värde kan detta givetvis 
bidra till att det sociala kapitalet blir än större. Däremot kan inte dessa relatio-
ner, förutom i ett par fall, omsättas till produktivt samarbete eftersom man ver-
kar i vitt skilda branscher. Det bör dock klart medges att för några av deltagarna 
skulle nätverksdeltagandet kunna innebära att kundkretsen ökar. Vad gäller am-
bitionen att på sikt skapa relationer till liknande nätverk i andra länder framstår 
däremot möjligheten till produktivt samarbete som större. Sådana inter-nätverk-
relationer skulle kunna tänkas leda till ekonomiskt fördelaktigt utbyte.  
 
Slutligen skall påpekas att graden av tillit och förtroende i relationerna också 
säkerställer nätverkets överlevnadskraft.  
 
2.4 Nätverksdeltagandet är ett sätt att förmera det sociala, 

kulturella och symboliska kapitalet  
 
Hur skall orsakerna till varför man vill delta i nätverket AiS kunna förstås? Ut-
över det faktiska intresse deltagarna har av de specifika frågor/område som nät-
verket är uppbyggt kring framgår att även andra faktorer bidrar till deras positiva 
syn på deltagandet. De skilda kapitalbegrepp som Bourdieu myntat och använ-
der sig av kan här vara värdefulla analysredskap. 
 
Begreppet symboliskt kapital kan sägas vara det grundläggande av Bourdieus 
skilda kapitalbegrepp. Det används för att påvisa att vissa individer eller institu-
tioner, examina eller titlar etc., av andra erkännes som speciellt hedervärda och 
aktningsvärda. Att inneha symboliskt kapital är därför detsamma som att erhålla 
respekt, status, heder och anseende. Att ingå i ett specifikt nätverk - som anses 
exklusivt eller på annat sätt statusfyllt - skulle därför kunna förläna ett sådant 
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symboliskt kapital till såväl enskilda individer som de företag som ingår i nät-
verket ifråga. De tillgångar en person har i form av hög utbildning uttrycks i sin 
tur med hjälp av begreppet kulturellt kapital. Detta medför att högskolan per de-
finition bidrar med ett sådant kapital och även med att förstärka övriga deltaga-
res kulturella kapital genom deras direkta relationer med högskolan. Det sociala 
kapitalet i Bourdieus tappning handlar främst om släkt- och vänskapsförbindel-
ser. 
 
Det man kan fråga sig är således om nätverket utgör ett medel för att förmera 
deltagarnas skilda former av kapital? Frågan kan synas berättigad framför allt i 
och med att det endast är vissa speciellt utvalda företag och ledare som fått till-
träde till nätverket. På så sätt får deltagandet en slags exklusivitet som annars 
inte skulle varit fallet, dvs. om det varit öppet för vem som helst. Ett annat sätt 
att uttrycka detta skulle vara att se det slutna nätverkets exklusivitet med sina 
speciella antagningsregler tillsammans med innebär i sig en förmering av det 
symboliska kapital som deltagandet därmed ger. Den betydelse högskolans 
medverkan har kan heller inte underskattas. Framför allt bidrar högskolan till att 
öka värdet av deltagarnas eget kulturella kapital, vilket i sin tur förmerar såväl 
de deltagande företagens som deltagarnas eget symboliska kapital. Även hög-
skolans roll som projektledning kan antas ge deltagandet ökad status och presti-
ge. Att så förmodligen är fallet understryks av att företagsledarna och närings-
livschefen i samband med en diskussion om var ett Centrum för arbetsvetenskap 
kunde förläggas inte såg något alternativ till högskolan.  
 
När det gäller det sociala kapitalet förmeras det utöver av högskolan även i hög 
grad av övriga deltagande företags prestige och status. Att tillhöra ett nätverk 
där flertalet deltagare tillhör företag som förknippas med framåtanda och av att 
ligga långt framme när det gäller ett område som arbetsorganisation innebär ut-
över ett stort symboliskt värde även en förstärkning av det sociala kapitalet, som 
förmodligen anses mycket värdefullt av samtliga deltagare. Även kommunens 
aktiva medverkan har förstås stärkt det sociala kapitalet hos samtliga deltagare 
och kan även sägas ha bidragit till en förmering av det symboliska kapitalet ge-
nom det anseende det ger att ingå i ett nätverk som näringslivschefen ser som en 
spjutspets i regionen vad gäller näringslivsutveckling. Att även högskolan har en 
stor betydelse för att öka det sociala kapitalet till gagn för deltagarna på olika 
sätt är förstås en självklarhet. En konkret exempel härav är att en av deltagarna 
börjat studera på högskolan, vilket denne förmodligen annars inte hade gjort. 
 
Förmeringen av de skilda formerna av kapital kan även sägas ha höjts av att nät-
verket förekommit i media (såväl lokaltidningen som i högskolans tidning) samt 
att information om nätverket även spridits vid andra tillfällen av såväl högskolan 
som av näringslivschefen.  
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Slutligen kan vad gäller det ekonomiska kapitalet påpekas, att även om nät-
verksdeltagandet skulle medföra en direkt förmering av det ekonomiska kapita-
let för företagens del, så har detta aldrig varit nätverkets syfte. Däremot är det 
naturligtvis fullt möjligt att deltagandet på lång sikt faktiskt innebär att en sådan 
förmering kommer till stånd. Som tidigare antytts skulle själva idégrunden i nät-
verkets verksamhet möjligen kunna bidra härtill, dvs. att den typ av arbetsor-
ganisation som nätverket förespråkar leder till en långsiktig ekonomisk lönsam-
het. Företagens ekonomiska kapital skulle även kunna förstärkas/utökas genom 
'business-to-business', med sin grund i det sociala kapital som deltagandet i nät-
verket i sig medför respektive genom ett framtida internationella utbyte med 
andra nätverk.  
 
2.5 Nätverks villkor – några reflektioner 
 
Erfarenheterna av ett nätverksarbete som med AiS ger givetvis gott underlag för 
att reflektera över både vad nätverk är och villkoren för nätverk. Både i syftet 
med AiS och i analysavsnitten framgår att de jämlika relationerna mellan delta-
garna är väsentliga. Paul Starkey12, som rapporterat om nätverksarbete i helt 
andra sammanhang än vårt, beskriver olika typer av nätverksorganisation och 
jämför nätverk med respektive utan stark ledningsfunktion. Han menar att nät-
verksarbete13 bör uppmuntra och underlätta medlemmarnas självständighet sna-
rare är att förstärka beroendeförhållanden. Att medlemmarna i ett nätverk är 
självständiga mot varandra, är fullt möjligt även om de har sinsemellan delvis 
olika syften, vilket är fallet i AiS. Det väsentliga är att vissa medlemmar inte 
dominerar, utövar makt över de andra. Starkey varnar därför för ett alltför starkt 
sekretariat eller styrgrupp. Samtidigt påpekar han att när vissa institutioner star-
tar nätverk anstränger de sig märkbart för att inte själva ta ledningen utan istället 
skapa genuint deltagande nätverk. Han påpekar också att det förekommer att 
nätverk startas för att helt enkelt tjäna som informations- eller propagandamedel 
för en central aktör. Om centrum blir för starkt, är det enligt Starkey tveksamt 
om man kan prata om nätverk. Då liknar det mer en traditionell organisation.  
 
AiS är ett idéburet nätverk och forskargruppen vid högskolan fungerar som nät-
verkskoordinator och sekretariat. Det är då av största vikt att medlemmarnas del-
tagande blir så aktivt och starkt att detta balanserar den dominans som närapå 
automatiskt följer med sekretariatsfunktionen. Det synes vara avgörande att 
samtliga deltagande parter är överens om de grundläggande idéerna så att inte 
                                                           
12 Paul Starkey: Networking for development. (1997). IFRTD, The International Forum for 
Rural Transport and Development. London. 
13 Starkey använder det engelskspråkiga to network, att nätverka, och participet networking 
vilket här motsvaras av nätverksarbete. Han påpekar att verbet är viktigare än substantivet 
nätverk, eftersom processen är viktigare än nätverksstrukturen. 
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innehavarna av sekretariatsfunktionen blir dominerande förespråkare för idéer 
som är deras, inte allas.  
 
Brulin14 påpekar nödvändigheten av nya samverkansmönster i form av mer jäm-
lika relationer mellan högskolan och det omgivande samhället för att en horison-
tell utvecklingsdynamik skall uppstå. Vi vill fästa uppmärksamheten på hur ar-
betsformerna kan främja jämlika relationer men lika väl haverera desamma. Det 
gäller att motverka de relationer som ges av de etablerade, traditionella samver-
kansmönstren med nya relationer vilket i sin tur kräver nya arbetsformer, i stort 
som i smått.  
 
Tidigare beskrevs den situation där forskarna inleder ett seminarium med åtföl-
jande diskussion. Sker denna inledning med att generell kunskap förmedlas på-
minner det om traditionell seminarieverksamhet där forskarna/lärarna anslår en 
ton avseende innehåll men förmodligen också avseende form och därmed styr 
åtföljande reflektion i vissa banor. När praktikern själv slår an tonen sker också 
styrning men förmodligen, åtminstone ibland, i andra banor. Skillnaden mellan 
dessa två varianter kan förstås mot bakgrund av att praktikern respektive forska-
ren har olika syften med sitt kunskapssökande. Argyris och Schön15 menar, här i 
en kanske alltför grov sammanfattning, att medan forskaren söker generell kun-
skap för dess egen eller kanske också sin egen skull, söker praktikern kunskap 
för sin verksamhet och dess utveckling och framgång. Båda dessa parter har gi-
vetvis i många avseenden samma mål, att öka sin kunskap inom området, men 
för olika användning. Vems kunskapsintresse ska då vara styrande för nätver-
ket? Det synes tämligen klart att om nätverket skall ha optimala överlevnads-
villkor krävs i AiS´ fall att företagsmedlemmarnas kunskapsintresse är styrande. 
Trots detta eller möjligen som belägg för detta resonemang har forskarnas roll 
som nätverkssekretariat aldrig ifrågasatts, snarare uppmuntrats. Nätverksbyg-
gandets hittillsvarande framgång kan nog också med fog till en inte oväsentlig 
del hänföras till sekretariatets roll. Här gäller dock att vara ytterligt noggrann 
med balansgången såväl i stort som i smått. Kanhända skall den traditionella 
seminariegången omprövas till förmån för en större tonvikt på företags-
medlemmarnas eget undersökande av och reflekterande över sin praktiska verk-
lighet medan forskarna skulle lägga tonvikten vid att främja desamma och själva 
undersöka hur dessa undersökande- och reflektionsprocesser ser ut och vilka 
effekter de har. 

                                                           
14 Göran Brulin: Den tredje uppgiften. Högskola och omgivning i samverkan (1998). SNS 
förlag & Arbetslivsinstitutet. Stockholm. 
15 Chris Argyris & Donald A. Schön: Organizational Learning II (1996). Addison Wesley 
Publishing Company. Reading, Massachusetts. Författarnas framställning är betydligt mer 
sofistikerad än vad sammanfattningen här anger. 
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3. FRAMTIDEN – CENTRUM FÖR ARBETSVE-
TENSKAP 

 
Redan under vintern 2001-2002 påbörjades diskussioner inom ramen för AiS 
verksamhet om möjligheten att få till stånd ett Centrum för Arbetsvetenskap. Ett 
antal skrivelser från AiS-ledamöter skickades vid skilda tillfällen till rektor vid 
Högskolan och även personliga uppvaktningar genomfördes. Rektor visade ett 
stort intresse för att få till stånd ett centrum och under hösten 2002 togs också 
beslut om att under år 2003 bilda ett sådant. AiS kommer därför i fortsättningen 
att verka inom och utgöra en viktig del av Centrum för Arbetsvetenskap. Den 
mer konkreta utformningen av centrets verksamhet kommer att äga rum under år 
2003.  
 
Vidare kan fastställas och framhållas att Centrum för Arbetsvetenskap inte hade 
varit möjligt att tillskapa utan AiS-nätverket. Vad som än väntar utgör AiS basen 
för dess framtida verksamhet. 
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4. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Kan då målen sägas ha uppfyllts? Går det att säga något konkret om detta? Har 
de valda arbetsformerna fungerat på ett sådant sätt att en självpåverkan av före-
tagsledarna kan sägas ha ägt rum? Har vidare en sådan självpåverkan i sin tur 
kunnat leda vidare till en påverkan av de egna organisationerna? 
 
Sammanfattningsvis kan projektet beskrivas som lyckosamt. Som framgick av 
det sista mötet i december 2002 har den samverkan som skett inom ramen för 
AiS lett fram till vad som kan betraktas som ett fördjupat samarbete (collabora-
tion) snarare än traditionell samverkan (cooperation).16 Detta fördjupade sam-
arbete sker mellan forskning, kommun och företag. Det handlar således om ett 
tvärprofessionellt arbete, som i sin tur kan liknas vid det arbete som försiggår 
när man arbetar över ämnesgränser.  

 
Ett sådant arbete kan ske på olika ambitionsnivåer, alltifrån information om vad 
man gör på respektive håll via diskussion av varandras resultat till ett gemen-
samt arbete där man analyserar och löser problem gemensamt. Vi kan finna ex-
empel på alla nivåerna inom AiS. Annorlunda uttryckt kan sägas att det från bör-
jan främst var frågan om informationsutbyte, medan samarbetet allt eftersom lett 
fram till såväl en diskussion om varandras vardagsproblem som till att gemen-
samt försöka lösa vissa problem. Att det kunnat fungera så väl beror, som ordfö-
randen i AiS påpekade vid decembermötet 2002, på att tre kritiska villkor varit 
uppfyllda: 

 
1. Yttre omständigheter (formella/finansiella möjligheter) – ramarna 
2. Verksamheten – aktiviteternas inriktning och organisering (Irland, Norrtälje, 

seminarier mm) 
3. De berördas kvalifikationer – individuella förutsättningar (motivation, för-

måga, möjligheter att handla i olika yrkesroller) samt att det funnits en eld-
själ/-ar. 

 
Klart är att Irlandsresan gav den knuff framåt som behövdes för att gå från att 
vara ett nätverk för informationsutbyte till att bli ett nätverk för ’collaboration’. 
Att det faktiskt utvecklats dithän visades tydligt i samband med Norrtäljeresan, 
där nätverket fungerade som en gemensam utvärderare av ett omorganisations-
projekt. Denna gemensamma utvärdering hade i sin tur inte varit möjlig utan de 
andra aktiviteterna, främst i form av seminarier, som inneburit att en samsyn 
kring arbetsorganisatoriska spörsmål kunnat växa fram. Det som dessutom mås-
te framhållas är att dessa aktiviteter, förutom en ren kunskapstillförsel, skapat 
                                                           
16 Se minnesanteckningar från mötet 5 december 2002. 
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personliga kontakter och relationer som successivt ökat förtroendet för varandra 
och därmed öppenheten i samarbetet. En öppenhet som tog sitt första tydliga 
avstamp i och genom Irlandsresan och som efter hand lagt grunden till det för-
troende och den samsyn som vuxit fram. 
 
 De valda arbetsformerna har vidare betytt att teori och praktik kunnat kombine-
ras på ett bra sätt. Kontakten med forskningen har enligt företagsledarna varit en 
förutsättning för att uppnå målet med AiS. Skilda forskningsprojekt som genom-
förts i ett par av företagen utgör andra exempel på ömsesidig nytta av nätverks-
deltagandet. Att få en utomståendes syn på verksamheten leder till förändringar. 
 
Därutöver har möjligheten till jämförelser mellan de skilda ingående medlem-
marna varit lärorikt för alla. Blandningen av små och stora företag med olika 
verksamhetsinriktningar och miljöer har således varit lyckosam. Det har innebu-
rit att man breddat det egna synsättet på det arbetsvetenskapliga området.  
 
När det rör självpåverkan på deltagarna respektive utveckling av företagen hand-
lar det än så länge främst om den personliga utvecklingen för deltagarna själva. 
Framöver är det därför dialogen med chefer och andra inom de egna företagen 
som på sikt skall ge en förändring även inom företagen/organisa-tionerna. För 
att nå dithän är det viktigt att få igång en verksamhet med seminarier och lik-
nande aktiviteter där fler personer från företagen/kommunen (och även från hög-
skolan) kan delta. Gjorda erfarenheter av det utvidgade seminarium som genom-
fördes i början av år 2002 var nämligen att det planterades en del nya tankar hos 
dem som var närvarande. Att känna att nätverksdeltagandet även kommer det 
egna företaget/organisationen till nytta och del är alltså en viktig faktor för att 
deltagarna skall anse deltagandet vara av värde. Det innebär i sin tur att nätver-
kets verksamhet framöver i större utsträckning bör bidra till att utveckla verk-
samheten i medlemsföretagen/organisationerna genom att sprida idéer och tan-
kar från de andra företagen samt nya forskningsrön.  
 
När det gäller de mindre företagen har dock redan vissa förändringar kunnat av-
läsas. Orsaken är med all säkerhet att ledare i mindre företag själva kan påverka 
skeendet på ett mer direkt sätt. Den självpåverkan som ägt rum kan således om-
sättas i en praktik utan att behöva gå via ett antal mellanled för att nå önskade 
effekter. 
 
Andra erfarenheter som gjorts under de gångna åren är vikten av att ha ett jäm-
nare tempo än vad som för AiS del blev fallet under år 2002. En orsak till 
ojämnheten var den i sista stund framflyttade resan till Norrtälje, som gjorde att 
det blev ett tomrum och längre uppehåll i verksamheten. Härigenom tappade 
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projektet viss fart som innebar en något lägre utvecklingstakt än vad som hade 
varit önskvärt.  
 
Andra lärdomar är vikten av att vara väl förberedd på sådana förändringar i de 
deltagande företagen som påverkar möjligheten för enskilda individer att fortsatt 
delta i nätverket. Under de gångna par åren har exempelvis tre av deltagarna slu-
tat sina anställningar i de ursprungliga medlemsföretagen och gått till annan 
verksamhet. Två av dem har därigenom inte längre kunnat delta i nätverket alls, 
medan den tredje fortsatt i viss utsträckning (vilket dock ej längre är möjligt på 
grund av beslutet om att medlemsföretagen måste ha ett visst antal anställda). 
Vid slutet av perioden lämnade även en fjärde medlem sin anställning, men 
kommer att fortsätta sitt deltagande utifrån en annan anställning/annat företag. 
Det ursprungliga företaget är därigenom inte längre medlem. Det gäller därför 
att bygga upp en beredskap att hantera denna slags förändringar som kan få stor 
inverkan på hela nätverkets verksamhet eftersom verksamheten bygger på varje 
enskild medlems insatser.  

 
Slutligen är en mycket viktigt lärdom att delaktighet och medverkan i konkreta 
arbetsuppgifter/resor/projekt är mycket värdefullt och förmodligen grund-
läggande för framgång på längre sikt. Det visas bl.a. av att träffarna med pro-
gramarbetsgruppen har lagt grunden till det samsynsskapande mellan de olika 
medlemmarna, som i sig varit grundläggande för upprätthållandet av nätverket. 
Deltagarna i programarbetsgruppen har vidare varit de mest aktiva i den ordina-
rie verksamheten, vilket är ett annat synbart tecken på den betydelse den egna 
personliga delaktigheten har.  
 
Förmodligen har det till sist varit nödvändigt att nätverket handhafts av högsko-
lan, som kan ses som en fristående, neutral part i relation till övriga medlemmar. 
Det har även varit nödvändigt att någon innehaft uppgiften som projektledare 
och att medel för detta funnits, i AiS fall från ESF-kontoret.  

 
4.1 AiS-nätverkets medlemmar 
 
Följande företag och organisationer är/har varit medlemmar i nätverket under 
perioden 2000-2002: 
 
• Befo Consulting  
• Ericsson AB (2 personer) 
• Manpower AB 
• Microcraft AB 
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• Norrtelje tidning17 
• Upright AB 
• Volvo Bussar AB (2 personer) 
• Borås kommun 
• Högskolan i Borås (6 personer) 

 
 

                                                           
17 En av deltagarna i nätverket kommer från Norrtelje tidning. Detta beror i sin tur på att den-
ne tidigare var chefredaktör vid Ulricehamns tidning och då ingick i nätverket. Trots byte av 
ort valde han alltså att kvarstå och fortsatt vara med i nätverket. 
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IRLANDSBESÖKET 17-23 SEPTEMBER 2001 
 
Inledning  
     
Syftet med resan till Irland var att ta reda på bakgrunden till det irländska eko-
nomiska undret, vilken betydelse det sociala partnerskapet haft för denna ut-
veckling samt framför allt få svar på ett antal frågor rörande arbetsorganisatoris-
ka spörsmål. Hur är arbetet organiserat, satsar man på att utveckla en lärande 
organisation, hur ser den i så fall ut? Satsas det på kompetensutveckling, på 
lärande i och av arbetet? Vi ville också ta reda på om det finns det några större 
skillnader mellan Sverige och Irland vad gäller t ex medbestämmande, inflytan-
de och andra rättigheter för anställda och fackliga organisationer. 
 
Inledningsvis kan konstateras att vi inte fick svar på alla våra frågor. De flesta 
besöken kom att inriktas på det sociala partnerskapet och dess betydelse för den 
framgångsrika utveckling Irland genomgått den senaste tioårsperioden. 
  
Besöket gav oss en hel del funderingar kring uppbyggnad och utveckling av ett 
land, om hur en nation med hjälp av utbildningssatsningar, EU-bidrag och sti-
mulansåtgärder kan gå från ekonomisk stagnation och tillbakagång till succé på 
bara 10 år. Det var intressant att få höra om detta arbete från många skilda håll 
och upptäcka hur överens och sampratade alla var, vilken entydig bild av 'det 
ekonomiska undret' som gavs. En sådan samstämmighet skulle förmodligen vara 
svår att uppnå i Sverige. Samtidigt var det å andra sidan värdefullt att upptäcka 
att även om det går relativt snabbt att bygga upp en framgångsrik ekonomi med 
hög sysselsättning och tillväxt så tar förmögenhetsuppbyggnaden desto längre 
tid. Här kan man jämföra med ett nystartat företag och ett välkonsoliderat dito. 
Vid en jämförelse mellan Irland och Sverige står det klart har Sverige har en helt 
annan förmögenhetsmassa och en betydligt mindre sårbarhet och större uthållig-
het att möta nedgångar. 
 
Irland utgör vidare ett mycket gott exempel på vikten av enighet kring hur ett 
land ska bedriva sin ekonomiska politik, betydelsen av att ha en fast målsättning 
och en långsiktig politik samt hur kraftfulla centrala samförståndslösningar kan 
vara. 
 
En avgörande roll för utvecklingen har utbildningsväsendet spelat. Det står klart 
att Irland insett att utbildning är en viktig faktor både för att nå framgång inom 
tillväxtbranscher och för att skapa nya jobb. Krisen på 1980-talet och landets 
litenhet och isolering verkar ha skapat en anda av nationell enhet som gjort att 
alla är överens om målet att nå ekonomisk utveckling. För att nå detta mål är 
således satsningar på utbildning uppenbar. Utbildningsnivån verkar också ur ett 
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internationellt perspektiv ligga på en relativt hög nivå. Med en enkel rundvand-
ring så ser man att utbildning även finns inom ’nyare’ områden som media, film, 
foto, konst etc.  
 
Samtidigt har Irland en hel del problem att brottas med. Ett av dem, som många 
pekade på, var att under den snabba tillväxt som skett så har infrastrukturen inte 
hunnit med, vilket skapat stora problem vad gäller vägnät, järnvägar etc. Även 
bristen på bostäder och barnomsorg utgjorde stora problem. Den entydiga fram-
gångsbild som gavs kan kanske också delvis ifrågasättas. Vi fick intressant nog 
av taxichaufförer och andra en ibland snarast motsatt bild. Något ekonomiskt 
mirakel ville man inte alls höra talas om. Orsaken hör med all sannolikhet ihop 
med att Irland - trots alla framgångar - är det land som fortsatt har störst andel 
fattiga i Västeuropa. Hur man ser på utvecklingen beror därför främst på vem 
man frågar, vilkas situation det är man utgår ifrån.  
 
De frågor vi inte i någon större utsträckning fick svar på var vilka orga-
nisationsformer eller vilket ledarskap man använder sig av eller i vilken ut-
sträckning lärande i och av arbetet förekommer. Det vi emellertid kunde konsta-
tera var att det på Irland inte verkar finnas speciellt mycket för oss i Sverige att 
lära om lärande organisationer. Skillnader i ledningskulturer verkar också vara 
stora. På Irland pekar man mer med hela armen och talar om vad som gäller, i 
Sverige har vi en betydligt ”kvinnligare” syn på ledarskap. 
 
Besöken på Guinness och Intel hade också kunnat ge mer. På Guinness, som 
dragit ned verksamheten från flera tusen anställda till några hundra, hade vi 
kunnat ägnat mer tid åt att ta reda på hur man gjort detta och vilka organisatoris-
ka konsekvenser det fått. Även på Intel, ett USA-ägt företag, hade det varit in-
tressant att få ta mer del av deras ledningsfilosofi, att mer ingående ha diskuterat 
arbetsorganisationsfrågor ur ett ledningsperspektiv samt vilka för- och nackdelar 
man ser med det amerikanska sättet att leda företaget. Dessutom hade det varit 
värdefullt att få tala med några anställda på båda företagen och få deras bild.  
 
Irland har, som många av våra besökspersoner pekade på, sedan lång tid ett spe-
ciellt förhållande till USA och från det hållet kommer stora investeringar. Vi 
delgavs uppfattningen att under de svåra åren på Irland så såldes många bolag 
eller övertogs av utländska investerare som sett möjligheterna till en snabb ex-
pansion. Ett stort problem för landet kan just visa sig vara den stora andelen ut-
ländska investerare, med sina stora investeringar i produktionsanläggningar. Är 
det något vi i Borås/Sverige lärt oss, så är det att många av dessa företag är rela-
tivt snabba när det gäller att flytta vidare till andra länder där kostnadsnivån är 
ännu lägre.  
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Det sociala partnerskapet 
 
Den första treåriga nationella överenskommelsen kom år 1987 och fick namnet 
National Recovery. Den nuvarande överenskommelsen, den femte i ordningen, 
går under namnet Programme for Prosperity and Fairness och löper mellan år 
2002-2003. Partnerskapet har inneburit att företag, fackföreningar och regering 
tillsammans skapat stabila spelregler. Man har skapat ett ramverk alla är överens 
om samt ett gemensamt mål och syfte med ramverket. Var och en har funderat 
igenom vad man vill och samtidigt försökt förstå hur de andra parterna resone-
rar. Därefter har man tillsammans format en agenda. Problemlösningarna bygger 
på att ingen ska behöva kompromissa bort något fundamentalt. Istället har det 
gällt att hitta lösningar som innebär vinna-vinna för alla inblandade parter. Detta 
arbetssätt har i sig utgjort en lärprocess för politiker, tjänstemän, arbetsgivare 
och fackliga företrädare. Parterna har på så sätt själva gått in i ett livslångt 
lärande. Resultatet har blivit att utveckling, lärande organisationer, utbildning, 
kunskap osv. står i fokus idag på ett helt annat sätt än tidigare. Allt i det gemen-
samma syftet att skapa utveckling och ökad konkurrenskraft för Irland. 
 
Den första överenskommelsen var enkel till sin form. Med nya överenskom-
melser har avtalen blivit alltmer komplicerade och byråkratiska och det kommer 
sannolikt framöver att leda till att man måste finna en annan form för samver-
kan. Det är ofta så med processer. De är enkla i början och övergår senare i mera 
komplicerade stadier för att slutligen kollapsa. Förmodligen var det också lättare 
att ena många grupper inför något nytt som det första sociala kontraktet. Längre 
fram brukar särintressen mer och mer göra sig hörda. Den situationen tycks vara 
aktuell just nu. Man kan även fundera över hur demokratin påverkas när två i 
stort sett eniga partier båda strävar efter att teckna långa partnerskapsavtal med 
näringsliv och fackföreningsrörelse samt, i det senaste avtalet även med andra 
intresseorganisationer. Vilken roll får då parlamentet och de folkvalda? 
 
Katolska kyrkan 
 
Vi studerade näringslivet, facket och ett av departementen på en mycket hög 
nivå, medan vi inte såg till den 3:e makten, kyrkan, vare sig i vardagslivet eller 
på denna nivå. Kyrkan har tidigare spelat en mycket viktig roll i samhället och 
även om den också idag har betydelse verkar den lämna ett tomrum efter sig vid 
övergången till ett mer sekulariserat samhälle. Kyrkans historiskt starka betydel-
se kan dessutom vara en förklaring till fackets och Labours traditionellt svaga 
position. Kommer det möjligen att ske en förändring framöver härvidlag?  
 
Utan att dra för stora växlar på uttalanden som gjordes kanske följande speglar 
en attityd i (det förutvarande?) samhället: När katolska kyrkan som maktcentrum 
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uttalade sig så sent som på sjuttiotalet så agerade och reagerade regeringen på 
dessa uttalanden. En anekdot: När kyrkan sade till regeringsmedlemmarna att 
”hoppa” så svarade dessa ”hur högt”?!! 
 
Framtiden - övriga reflektioner 
 
En av de stora skillnaderna som uppenbarade sig när det gäller ungdomen var att 
framförallt unga tjejer klädde/sminkade sig mindre och på ett mer naturligt sätt 
än unga svenskor. Sverige framstår därigenom som betydligt mer sexistiskt. Det 
finns givetvis historiska förklaringar till detta, bl.a. den katolska kyrkans infly-
tande och påverkan som också idag avsätter sina spår i det irländska samhället.  
 
Att det finns stora klasskillnader på Irland blev också tydligt. En av oss deltaga-
re såg exempelvis vid några tillfällen vid besök utanför Dublin hur mycket unga 
par med en baby vinkar av sina kompisar som reser vidare mot universitetsvärl-
den och en förmodligen helt annan social position i samhället. De unga kvarva-
rande paren såg ut att ha en mycket dålig ekonomi/situation. Något man mycket 
sällan ser i Sverige. 
 
Annars är det idag ”trendigt” att åka till Dublin och jobba, speciellt bland ung-
domsgrupperna som söker de enklare formerna av jobb inom t.ex. handel och 
restaurangbranschen. Irland har alltså blivit ett land dit människor invandrar från 
att under lång tid ha varit ett land där en stor del av befolkningen tvingats flytta 
utomlands på grund av bristen på arbete. Idag återvänder istället många irländare 
från utlandet. 
 
En annan marknad som växt mycket under de senaste åren är turistnäringen som 
har mycket att erbjuda framöver om amerikanarna inte stannar hemma. Det finns 
idag stora satsningar på häst och golfindustrin t.ex. 
 
Skillnaderna mellan Sverige och Irland vad gäller kvinnors situation är enorma. 
På Irland är föräldraledigheten mycket kort, ca 16 veckor. Den stora bristen på 
dagis innebär vidare att kvinnor har svårt att ta ett arbete, att vara 'hemmafru' är 
därför fortfarande vanligt. Det framkom också att aborter är förbjudna, men att 
sjukvården kan upplysa om var man kan resa för att göra abort (England föror-
das). Väldig dubbelmoral med svenska ögon sett! Så sent som för sex år sedan 
blev skilsmässor lagliga. Det är alltså en helt annan värld man möter. Man var 
dock medvetna om dessa problem från myndigheternas sida och näringsdepar-
tementet menade att om några år kommer situationen för kvinnorna att se helt 
annorlunda ut. 
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Är Irlands ekonomi långsiktigt hållbar? Svaret ligger i framtiden, men om man 
när ekonomin nu bromsas upp ser problemen och kan få fortsatt förtroende både 
bland irländare och investerare, så finns möjligheten. Steg 2 i det irländska und-
ret kräver dock en än större politisk/ ekonomisk skicklighet och förmåga än tidi-
gare vad gäller att balansera de krav som kommer. När man nu går in i en tuffare 
marknad samtidigt som man får räkna med att irländarna kommer att ställa stör-
re krav på samhället, kan förmodligen en hel del problem uppstå som tidigare 
sopats under mattan.  
 
Nu över till de besök som genomfördes. De viktigaste och mest intressanta lär-
domarna lyfts fram. Besöken presenteras i den ordning de genomfördes. 
 
European Foundation for the improvement of living and working 
condition (Europeiska fonden för förbättring av levnads- och ar-
betsvillkor)  
Eberhardt Köhler, administrativ chef: 
 
Huvudkontoret för European Foundation var beläget i ett medeltida slott, 
Loughlinstown House, bebott sen 1200-talet och genom en lycklig tillfällighet 
1976 räddat från exploatering tack vare irländska regeringen. Det sägs ha varit 
Irlands medlemskap i EU som räddade denna historiska byggnad från exploate-
ring. Glada var i alla fall de anställda över sin arbetsplats, som omges av en stor 
park och som matsal har ett atrium byggt över en swimmingpool. 
 
European Foundation startade 1976 och har alltså funnits i 25 år. Syftet med 
verksamheten är att arbeta för en förbättring av levnads- och arbetsvillkoren 
inom EU. Institutet är ett s k Research Management Institute, vilket innebär att 
man egentligen inte bedriver någon egen forskning. Istället köper man in forsk-
ningsresurser utifrån. Resultaten utgör därefter beslutsunderlag för EU:s politi-
ker. Man arbetar utifrån fyraåriga rullande program. Den nuvarande verksamhe-
ten omfattar ett 4-årigt program, som sträcker sig mellan åren 2001-2004. 
 
Man samarbetar med 15 medlemsländer och har en budget på 50 milj. euro. I 
styrelsen ingår från Sverige GD Inger Ohlsson, Arbetslivsinstitutet samt företrä-
dare för SAF och facken. 
Man verkar ha en ganska stor påverkansgrad på den nya lagstiftning som rör ar-
betsrätten på EU-nivå. 
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Informations- och kommunikationsansvarig är sedan nyligen den svenska fors-
karen Elisabeth Lagerlöf. 
 
Programmet 2001-2004 innehåller bland annat följande uppdrag: 
 
• Att arbeta för bättre anställningsförhållanden  
• Att arbeta för att skapa lika villkor för kvinnor och män 
• Att ta reda på vilka grupper som blir utestängda från arbetsmarknaden (mino-

riteter, handikappade osv.). Hur stödja dessa grupper? 
• Att stödja socialt likaberättigande 
• Att undersöka förändringen av vår tidsanvändning (privat tid, fritid, tid för 

arbete, tid för hushållsarbete) 
 
När det gäller forskning om ledarskap omfattar den följande områden: 
 
• människan i arbete 
• arbetsorganisation och arbetsutformning 
• problem av speciellt intresse för vissa arbetarkategorier 
 
Mia Latta, forskningsledare: 
 
Latta redovisade en del resultat från en undersökning som jämför arbetstid och 
arbetsförhållanden i 15 olika EU-länder åren 1991, 1995 och 2000. Undersök-
ningen omfattar anställda och egna företagare. 1500 slumpvisa intervjuer har 
gjorts bland totalt 21 500 personer. Här är några slutsatser: 
 
- Arbetsorganisationerna har blivit mer intensiva och stressen har ökat. 
- Fler är tillfredställda med sitt arbete. 
- Fler kan bestämma när de vill ta rast ( 57% - 1995, 63% - 2000). 
- Fler kan bestämma när de vill ta semester ( 56% - 1995, 61% - 2000). 
- 40% har monotont arbete 
- 60% av arbetarna känner att arbetet påverkar hälsan. Traditionella hälsorisker 

har minskat och målet för hälsa i arbetet har förändrats. 
- V g självständigheten i arbetet har Sverige de högsta värdena. 
- I Sverige kan 80% välja i vilken ordning de vill utföra sina arbetsuppgifter. 

 
Emma Sanchez, forskningsledare: 
 
Sanchez berättade om EIRO, den öppna databas där all forskning inom området 
görs tillgänglig. Adressen är: www.eiro.eurofound.ie. EIRO står för European In-
dustrial Relations Observatory. Databas (full text) finns för åren 1994 och 1997. 
Nationella uppgifter om 17 länder inklusive Norge finns tillgängliga. Studierna 
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ligger ofta på multinationell nivå, vilket innebär att det kan vara svårt att dra 
slutsatser på nations- och företagsnivå. 
 
Det för oss viktiga är att det är möjligt för alla att gå in direkt på nätet för att ta 
fram uppgifter av speciellt intresse och värde.  
 
Svenska Ambassaden 
 
Peter Osvald, ambassadör: 
 
Osvald har ett 20-årigt perspektiv på utvecklingen på Irland. Inget land i Europa 
har haft en så snabb tillväxt från mitten av 1990-talet som just Irland. Tillväxten 
från 1996 och framåt har legat på 9%/år. 2001 torde den bli omkring 5%. Det 
finns tydliga tecken på att man är på väg mot en överhettning. En paradox är att 
en lågkonjunktur i världen därför kan vara välkommen för Irland. 
 
Irland är de stora kontrasternas land. Man ser på gatorna människor med hög 
inkomst, men samtidigt har man störst andel fattiga i Västeuropa. Man ser också 
förfallna kvarter eftersom förmögenhetsbildningen är låg. Även om många män-
niskor på kort tid fått höga inkomster, har man inte som i Sverige under en läng-
re tid byggt upp ett välstånd.  
 
Landet är vidare delat i en modern östlig del och en mer traditionell västlig del. 
Den västliga delen kännetecknas av landsbygd, katolska kyrkan och fattigdom. 
Västra Irland är turistdelen medan östra Irland med Dublin utgör den moderna 
utvecklade delen. Man kan också se en uppdelning i landsbygd och stad. Här 
kan det enligt Osvald bli stora motsättningar i framtiden. Genom att landet vuxit 
så snabbt har det lett till en hel del flaskhalsar. Framförallt gäller det bristen på 
kommunala transporter och bostäder. 
 
Vilka har då förutsättningarna för tillväxten varit? Osvald åberopade följande 
faktorer: 
 
• Närheten till USA. 40 miljoner människor i USA har irländskt påbrå. Att 

man har engelska som språk. 
• När Irland mycket sent hoppade på industrialiseringen så satsade man på IT, 

telekom, läkemedel och sjukvårdsutrustning. 
• Enorma amerikanska investeringar har gjorts i landet. Engelska språket har 

gjort det lätt att etablera sig för amerikanska företag. 
• Ung, stor andel välutbildad ungdom har funnits tillgänglig som arbetskraft.  
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En av orsakerna till den stora fattigdom som präglat Irland under mycket lång 
tid är landets sena industrialisering. Varför kom den då så sent? 
 
• Engelsmännen ansåg att landet var till för boskapsdrift och skulle vara en 

kornbord. Därför blev det ingen industrialisering. 
• Katolska kyrkan har motverkat alla vänsterkrafter, vilket också har motverkat 

en industrialisering. 
• Det har inte, som i Sverige, funnits en källa till energi i dragkampen mellan 

höger och vänster. Efter inbördeskriget i början av 1920-talet domineras 
istället landet av två politiska partier; ett som motsvarar de svenska modera-
terna och ett annat som är mer högerpopulistiskt och nationalistiskt. Labour 
har bara runt 10-15% av rösterna. 

 
Motorn till förändringen blev EU-medlemskapet. All lagstiftning gicks igenom 
och fick EU-standard. Det blev en total modernisering. Traditionen av tullmurar 
och protektionism, bland annat mot England, bröts. Man fick stora EU-stöd för 
att modernisera infrastrukturen. Man formade ett mycket företagsvänligt klimat. 
Det var en medveten politik för att amerikanska företag skulle känna sig hemma. 
I slutet av 1980-talet, när förändringarna började, hade Irland en arbetslöshet på 
cirka 16-18%. Idag är den knappt 4%. 
 
Vilka ytterligare förklaringar finns till det irländska 'ekonomiska undret': 
 
• Konsistent ekonomisk politik oavsett vem som styrt landet. Uppskattat av 

investerare. 
• Satsning på utländska investerare i vissa prioriterade branscher.  
• Förmånliga skatteregler. Tillverkande företag betalar 10% i skatt. (Nu kanske 

EU tvingar landet att höja till 12,5% eftersom man måste ha en enhetlig skatt 
för alla branscher och företag.) 

• Relativt lågskatteland även individuellt genom en liten offentlig sektor, vilket 
bl.a. straffar sig genom brister i sjukvård och kommunikationer. 

• Gemensamma treåriga program för partnerskap mellan fack, företag och re-
gering. Modellen hämtades från den svenska Saltsjöbadsandan. Programmet 
innehåller bland annat åtaganden om arbetsfred, löneökningar och statliga 
skattesänkningar. Modellen genomgår just nu en kris på grund av för stora 
löneglidningar. Lärarna har bland annat hotat att strejka sig till 30% i löne-
ökning. 

• Hög utbildningsnivå bland ungdomar. 
• Tidigare har ungdomar lämnat Irland för att arbeta på annat håll i Europa. I 

och med tillväxten har ungdomarna återvänt och man har fått ett välbehövligt 
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tillskott av kvalificerad arbetskraft. Irland kännetecknas dock av en relativt 
låg levnadsnivå och hög alkoholkonsumtion.  

 
Vilka är då hoten mot fortsatt utveckling? 
 
• Bristande barnomsorg gör att kvinnor hindras komma ut på arbetsmarknaden 

och utgör även ett problem för de som redan finns i arbetskraften. 
• Arbetslösheten är nu nere på 3,7% och arbetskraften börjar sina. 
• Brister i infrastrukturen, vad gäller t ex kommunikationer till och från arbe-

tet. 
• Stigande inflation. Den ligger nu på 4,5%, men var under första halvåret 

2001 uppe på 7%. 
• Akut bostadsbrist. Dublin har de högsta priserna i Europa. 
 
Andra synpunkter från Osvald var att den allmänna uppbromsning som nu 
kommer inte är alldeles ovälkommen för Irland. Han påpekade vidare att i ett 
företag som t ex Microsoft sker det intellektuella arbetet i USA. Det är bara 
sammansättningen som görs på Irland, ett arbete som egentligen inte är särskilt 
kvalificerat. Därför har man en strategi för att få till stånd mer forskning och ut-
veckling på Irland. Slutligen påpekades att hela 86% av all varuexport från Ir-
land härstammar från multinationella företag. Detta beroende visar hur känsligt 
Irland är för världskonjunkturen. Och hur sårbart samhället är. Vad händer om 
de utlandsägda företagen beslutar sig för att vända åter hem eller till andra län-
der där det är mer lönsamt att investera? 
 
Efter detta mycket intressanta och informativa besök var det dags att träffa Tom 
Wall, ICTU. 
 
ICTU (Irish Council of Trade Unions) 
 
Tom Wall, assisterande generalsekreterare: 
 
På Irland finns endast en facklig organisation som representerar samtliga fack-
förbund både på arbetar- och tjänstemannasidan. I förhållande till Sverige är an-
slutningsgraden mycket lägre, 45% jämfört med 82%. Organisationen är dessut-
om fristående politiskt, dvs. den har ingen koppling till Labourpartiet. 
  
Det bestående intrycket av ICTU är det förvånansvärt svaga intryck man gav. 
Deras roll i partnerskapet (vilken verkade vara relativt stor) syntes inte alls stå i 
relation till deras kapacitet. Detta bekräftades sedan av t.ex. näringsdepartemen-
tet. En svårighet för dem – jämfört med svenska förhållanden - är att de inte har 
några lagliga möjligheter att driva fackliga frågor, eftersom de kollektiva rättig-
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heterna är begränsade (se nedan). Mycket förvånande var dock att ICTU inte 
såg, eller sade sig se, några egentliga problem med den stora mängden ameri-
kanska ”non-unionised companies” som finns på Irland. 
 
Man fick nästan intrycket av att ICTU är en skapad organisation för att få någon 
att ingå partnerskap med, och att man helt eller delvis går i någon annans led-
band. Det hade varit mycket intressant att höra något starkt bransch-
fackförbunds syn på saken. Det finns framför allt ett mycket starkt fackförbund, 
en styrka som dock inte alls märks på denna centrala fackliga nivå. 
  
Man har alltså svaga kollektiva rättigheter, vilket i sin tur förmodligen kan 
hänga samman med att man har ett svagt Labourparti. Man har inte, som fram-
gått ovan, rätt att förhandla med företaget. Arbetsgivaren är alltså inte skyldig att 
förhandla med facket, utan kan hävda sin rätt att istället förhandla med varje an-
ställd. Skillnaden mellan Irland och Sverige kan sägas vara att de individuella 
rättigheterna är i stort sett desamma medan de kollektiva rättigheterna är mycket 
svagare på Irland. Ytterligare problem man har att brottas med är att de ameri-
kanska företagen är direkt fientligt inställda till fackföreningar. 
 
ICTUs visioner kring arbetsorganisation och delaktighet är tunna. Enligt en un-
dersökning av IBEC har ca 30% av företagen infört någon form av temaarbete. 
Det var färre än man förväntat sig. Bortfallet i undersökningen är dock stort, 
varför resultatet inte är helt tillförlitligt. Enligt Wall är det också svårt att få reda 
på hur det ser ut på företagen eftersom företagen inte är skyldiga att lämna upp-
gifter. Därtill är de amerikanska företagen väldigt slutna. 
 
När det gäller samarbetet och konsensus kring programmet för nationellt part-
nerskap så är det enligt Wall skattesänkningarna som varit nyckeln till överens-
kommelsen. Kommer partnerskapet att överleva när det nu utsätts för påfrest-
ningar? Troligen, menar Wall. Regeringen har lärt sig att söka stöd för svåra be-
slut. I facken har man i sin tur lärt sig att arbeta med problemlösningar. Viktigast 
för Irland är nationella överenskommelser för att tillsammans stödja utveckling 
och förbättring av företagens konkurrenskraft. Andra viktiga frågor för facket är 
arbetsmiljö, utbrändhet, stress och löner. 
 
Wall anser vidare att Irland inte tar arbetstillfällen från andra länder genom sina 
låga skatter. "Vi är 3,8 miljoner. Vi ligger i ett hörn av Europa. Det är det enda 
landet inom EU som man måste åka båt till. Hur skulle vi klara oss om vi inte är 
konkurrenskraftiga?" resonerar han. Han menar vidare att genom samarbetet i 
EU och genom partnerskapet har man lyckats få igenom förbättringar som fack-
et troligen inte skulle ha lyckats uppnå på andra vägar. 
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En fråga som en av deltagarna ställer sig är om fackets svaga ställning inom det 
privata näringslivet möjligen kan bero på krav på regeringen från investerare i 
USA och Europa att se till att facket håller en låg profil när man investerar på 
Irland. Detta skapar i sin tur problem när företag och regering nu ”vill” ha en 
stark förhandlingspartner.  
 
IBEC (irländska SAF) 
 
Jackie Harrison, direktör sociala frågor: 
 
IBEC bildades så sent som 1993. Man har 180 anställda och har kontor även i 
Bryssel. Ett av resans stora kvarstående intryck är det starka, professionella och 
goda intryck som IBEC trots – eller kanske tack vare – sin ’ungdom’ gav. 
Kontrasten till ICTU var fullständig. IBEC gav intryck av att vara en reell makt-
faktor med resurser och kompetens att driva sina medlemmars intressen. Man 
hade ett flertal idéer kring hur man driver bl.a. arbetsorganisatoriska frågor 
framåt. Man har även arbetat fram ett utbildningsprogram som verkar gediget. 
Till skillnad från ICTU organiserar IBEC även de nya, mestadels amerikanska, 
företagen. Detta riskerar rimligen att späda på skevheten i partnerskapet. 
 
IBEC verkar vidare ha ett mycket bredare anslag än vad SAF traditionellt haft. 
En jämförelse kan snarast göras med det nybildade Svenskt Näringsliv, den nya 
sammanslagna organisationen mellan SAF och Industriförbundet, som säger sig 
eftersträva minde av konfrontation och mer av konsensus och samverkan än vad 
SAF gjorde. Intressant nog visar det sig också att Svenskt Näringsliv i samband 
med sammanslagningen var i kontakt med IBEC och inspirerats av deras sätt att 
bedriva sin verksamhet. 
 
IBEC präglades även av en stor öppenhet vad gäller att pröva olika modeller för 
tillväxt. Inga tecken fanns på ”ideologiska” låsningar. Man verkar förespråka, 
eller åtminstone arbeta för, lokala partnerskapsöverenskommelser i större grad 
än ICTU. Partnerskapet skall fungera pragmatiskt, inte ideologiskt, menar man. 
  
De centrala överenskommelserna har också lett till en bättre disciplin på arbets-
marknaden, även på den offentliga sektorn. Tidigare var det vanligt med strej-
ker, men de har nu minskat som en följd av partnerskapet. Dock har man fortfa-
rande betydligt fler strejkdagar per år än i Sverige.  
 
Aileen O’Donoghue, assisterande direktör sociala frågor: 
 
Enligt O'Donoghue är följande områden viktiga för IBEC att arbeta vidare med: 
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• Att verka för en öppnare marknad 
• EU-integrationen 
• Arbetsmarknadsfrågor 
• Att öka utländska direktinvesteringar 
• Att stärka näringslivets konkurrensförmåga 
 
När det gäller arbetsmarknaden står främst tre strategiska frågor i fokus: 
 
• Barnomsorgen – där dålig utbyggnad framförallt drabbar medelinkomstta-

garna. 
• Immigrationen – fler människor vill komma hit. 
• Delaktighet och inflytande i arbetslivet 
 
Utvecklingen har inneburit att individer med låg kunskap i framtiden kommer 
att bli arbetslösa. Man måste därför komma till rätta med att en hel del elever 
lämnar skolan alltför tidigt. Vidare måste man hitta sätt att minska fattigdomen 
respektive se till att människor har en tillräckligt bra inkomst för att ha möjlighet 
att hitta en bra balans mellan arbete - fritid. 
 
Irland ser nu baksidan av den kraftiga boomen och bristen på planering. Man var 
så angelägen om att få folk i arbete att det inte fanns tid för att planera kommu-
nikation, barnomsorg och hälsovård. Därför måste ekonomiska satsningar nu 
göras på infrastruktur. Resurser finns. Men man måste samtidigt noga fundera 
över var de ska användas och sedan använda dem försiktigt. Efter åratal med 
budgetunderskott är det viktigt att inte investera sig tillbaka till de kriser man 
levde med tidigare. 
 
Liam Doherty, avdelningsdirektör för IR och HR: 
 
Det första programmet för partnerskap hette ”National Recovery” och handlade 
om den höga arbetslösheten, dålig budget och höga skatter. I dag heter pro-
grammet ”For Prosperity and Fairness” och innehåller ett mycket större antal 
områden. Utbildning och livslångt lärande är centrala ämnen och utbildning ses 
som stommen i partnerskapet.  
 
Utvecklingen har inneburit att man idag nästan har full sysselsättning. De fack-
liga organisationerna menar man försöker dra fördel av detta för att förändra 
förhållandena på arbetsmarknaden. Man ser därför en hel del svårigheter under 
2002 som har att göra med att Irland har en liten arbetsmarknad och att det där-
för ställer till problem när fackföreningar ställer orimliga krav och arbetsgivare 
försöker locka arbetskraft genom överbud. 
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Man är också från IBECs sida bekymrade över bristen på investeringar i de all-
männa kommunikationerna och andra sociala inrättningar. Samtidigt framgick 
att man är mycket starka förespråkare för att bibehålla den låga företagsskatten. 
Följande dagsaktuella problem behöver dock tacklas för att utvecklingen skall 
kunna gå vidare: 
 
• Infrastrukturen, telekommunikation och vägar behöver byggas ut. 
• Satsning på forskning nödvändig, tidigare har man fokuserat på utbildning. 
• Social Partnership, tveksamt hur det kommer att gå i fortsättningen 
• Arbetskraftsbristen, 385 000 immigranter beräknas behövas 
 
IBEC framstod efter besöket som en organisation med en verksamhet som ver-
kar genomtänkt och som ligger väl i tiden att möta de utmaningar som väntar 
framöver. Nästa besök stod till Enterprise Ireland. 
 
Enterprise Irland 
 
Vanessa Barcroft: 
 
Enterprise Ireland bildades 1998 med syfte att starta exportföretag eller företag 
med potential att växa på exportmarknaden. Man har samordnat myndigheter 
som sköter exporthjälp, utvecklingsfrågor och investeringslån till en enda orga-
nisation. Delar av verksamheten motsvarar vårt NUTEK och Exportrådet. Man 
kan med andra ord säga att Enterprise Ireland fungerar som en utvecklings-
agentur för irländska företag. 
 
Initialt fick man utöver den statliga finansieringen även bidrag från EU, 40%, 
för att driva verksamheten. Sammanlagt har man ca en miljard varje år. Det 
maximala ett företag kan få är 130 000 irländska pund. Därefter får bolaget 
emittera preferensaktier som tas i utbyte mot vidare engagemang. Man ger en-
bart stöd till företag som inte kan få lån själva, man fungerar litet som ett riskka-
pitalbolag. Engagemanget i ett företag kan pågå under en längre period beroende 
på tillväxten i företaget men till slut blir det inte intressant varken för Enterprise 
Ireland eller företaget att fortsätta samarbetet. 
 
Man har idag 3 500 klienter. Ett företag som blir klient får en egen handläggare. 
Handläggaren följer sedan företaget.  
 
1990 var antalet personer i arbete på Irland 1 170 000 personer. År 2000 är siff-
ran 1 670 000. En ökning med 500 000. En väldig ökning med andra ord. Enter-
prise Ireland har förmodligen spelat en viss roll för att denna ökning kommit till 
stånd. 
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En av oss deltagare menade utifrån sin bakgrund och erfarenhet från svenska 
förhållanden och stöd för företagsutveckling att den här satsningen är fantastisk. 
Man har tagit ett helhetsgrepp och samlat alla aktörer inom en organisation. Ge-
nom att man dessutom har en internationell inriktning bör det ge rejäla muskler i 
agerandet. Att denna storsatsning kommit till stånd är egentligen ganska natur-
ligt eftersom man på Irland är så beroende av ett antal stora multinationella före-
tag. För att minska det beroendet måste man utveckla en inhemsk företagsstruk-
tur och då verkar detta vara ett mycket effektivt sätt.  
 
Också i England har man satsat på ”Enterprise-liknande” verksamheter med alla 
aktörerna samlade under samma hatt. Även om de flesta aktörerna i Sverige ar-
betar var för sig i organisationer som Nutek, Almi, Exportrådet osv. och fortsät-
ter med det på riksnivå, är det likväl möjligt att nå ett bättre samarbete på lo-
kal/regional nivå.  
 
En något annan syn på Enterprise Ireland, som en annan av resenärerna tog upp, 
är att se organisationen som en integrerad ”one-stop-shop” för företagsstöd, som 
påminner om de modeller som provats i andra länder (även i Sverige) under 70-
80-talen. De befanns då – rätt eller fel - snedvrida konkurrensen och rensades 
därför bort under den marknadsliberala eran i slutet av 1980-talet.  
 
Irländska näringsdepartementet 
 
Lorraine Benson, Maurice Cashell, Kieran Grace och Ned Costello: 
 
Staten är mycket ovillig att med lagstiftning reglera arbetslivet, däremot är man 
mycket positiv till partnerskap på både central och lokal nivå. Man har en stor 
tilltro till statliga initiativ för att befrämja företagsutveckling. Samförståndslös-
ningar mellan fack, stat och näringsliv menar man är att föredra. Fackets svaghet 
är här ett problem. 
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Särpräglat för Irland menade man är följande: 
 
• Landet bygger på ett frivilligt system med minimum av lagar och regler. Med 

en minimistandard och en stat som håller sig i bakgrunden. 
• Kollektiva överenskommelser är inte legalt bindande. 
• Låg fackanslutningsgrad. Vissa sektorer är helt utan fackföreningar. 
 
1987 var landet i en desperat situation och först genom en nationell kraftan-
strängning kunde man vända en ond cirkel till en god. 
 
Partnerskapet har skapat fackliga ledare som företagen anser att ”man kan göra 
affärer med”. 
Företagen brottas dock med arbetskraftsbrist och ökade kostnader inför framti-
den. Syftet med företagsstöd är att träna företagen att bli konkurrenskraftiga och 
sedan kapa navelsträngen så fort som möjligt. 
 
Det irländska näringslivet har förändrats dramatiskt under de senaste 15 åren. 
Det är framför allt den samlade kraften hos regering/näringsliv som med en tyd-
lig målsättning och strategi under slutet av 80-talet genomförde/skapade en stark 
plattform. EUs investeringar i landet har också starkt bidragit till att Irland så 
snabbt fått ett modernt näringsliv. Men om inte regeringen varit så tydlig i sin 
strategi så hade de investeringar som gjorts förmodligen varit mindre och fram-
förallt mycket spretigare.  
  
Man påpekar vidare att man på föredömligt sätt hållit fast vid och utvecklat de 
fyra områden som prioriterats – IT, telekom, läkemedel och sjukvårdsutrustning.  
 
Idag har den snabba tillväxten bromsats upp och Irland kan ge sig tid att se över 
nödvändiga satsningar på infrastrukturen och gå in i fas två i sitt program. Under 
de senaste åren har det skett en invandring till Irland, vilket i sin tur skapar prob-
lem när den inhemska befolkningen kommer i kontakt med invandrargrupper. 
Irland har således först nu konfronterats med de sociala problem som ibland 
uppstår i samband med invandring. Å andra sidan borde man kunna lära sig av 
de misstag som begåtts i de flesta andra länder i Europa. 
 
Slutligen besöktes två företag: Guiness Ireland och Intel Ireland. 
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Guiness Ireland 
 
Yvonne O’Sullivan, personaldirektör: 
 
Företaget har en lång historia och har funnits på samma plats sedan 1759. Under 
1970-talet, hade man stora problem och tillverkningen hotades. Man hade då  
4 000 anställda. Övertaligheten var ett stort problem, liksom den höga graden av 
övertid. Lösningen blev att bryggeriet köptes upp av en internationell koncern 
med stora förändringar som följd. År 1995 gick man över till årsarbetstid för att 
minska övertiden. Idag har företaget 460 anställda, man arbetar 1 700 timmar 
om året i form av åtta-timmarspass i treskift. Stora förändringar har alltså ägt 
rum i linje med vad som skett i hela västvärlden (out-sourcing, koncentration på 
kärnverksamhet, flexibla arbetstidsavtal etc.) 
 
Alla anställda får ett schema för ett år i förväg. Månadslönen för arbetare är i 
snitt 2 000 irländska pund i månaden (över 20 000:--/mån). Genom att man kun-
nat minska övertiden fungerar de anställda bättre. Enligt O'Sullivan har det ock-
så medfört att medarbetarna skaffat sig en bättre livsstil. 
 
Av de 460 anställda arbetar 350 personer i produktionen. Runt 50 personer arbe-
tar med kontorsarbete. Dessutom finns ytterligare 60 anställda. 30% procent av 
de anställda är kvinnor. De flesta finns inom administrationen. Arbetet är upp-
lagt så att de anställda arbetar i team om 5 till 7 personer. Varje team har en be-
stämd arbetsuppgift. Varje skiftledare har ansvar för 4-5 grupper. Utvecklings-
planer finns för samtliga medarbetare. Man lägger mycket pengar på utbildning 
och även den högsta ledningen följer hur utbildningen utvecklas.  
 
Företaget har ökat sin effektivitet kraftigt och räknas på Irland som mycket lön-
samt. Alla anställda är dessutom engagerade i varumärket Guiness. 
 
95% av de anställda är med i facket, vilket är en ovanligt hög siffra. Man har 
goda relationer med facket och ett mycket nära samarbete. Guiness ger intryck 
av att jobba strukturerat med kompetensutveckling och i viss mån med lagorga-
nisation. Svårt dock att avgöra vilken nivå man nått. 
 
Företaget har för övrigt även 4 000 f d anställda som idag är pensionärer. När 
företaget gjorde stora förändringar menade man att det var viktigt att ta hand om 
pensionärerna; det handlade om att visa att man är rädd om den historia företa-
get vilar på. Därför finns det idag många aktiviteter för Guiness-pensionärerna.  
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Intel Irland  
 
Karina Howley: 
 
Intels fabrik på Irland tillverkar processorer. Fabriken utgör en investering på 
3,2 miljarder dollar. 3 200 personer är anställda av Intel och 1 200 personer ar-
betar på långtidskontrakt för underentreprenörer (städning, säkerhet, restaurang 
osv.). Högsta ledningen kallas ”Site Committee” och består av åtta personer som 
träffas en gång i veckan.  
 
Enligt Howley har följande faktorer varit avgörande för investeringarna på Ir-
land: 
 
• Minst arbetsmarknadslagstiftning i Europa 
• Låg företagsbeskattning 
• Ung befolkning 
• Hög utbildningsnivå 
• Positiv skatteomgivning 
• Flexibel attityd 
• Företag utan fackförening 
 
Barry Holmes: 
 
Intels uppdrag är att göra ett bra jobb för kunder, anställda och aktieägare. Intels 
värderingar menar Holmes gör det lätt att arbeta med dem. Följande exempel 
gavs: 
 
• Kommunikation sker ansikte mot ansikte mellan chef och anställd. 
• Alla är med på veckomöten. 
• Man har månadsmöten där anställda kan fråga om affärsutveckling m.m. 

Man gör attitydundersökningar var sjätte månad. 
• Var tredje månad bjuds man på lunch med medarbetare från andra avdel-

ningar. 
• Man äter även lunch med sin chef. 
• Man bildar särskilda grupper för särskilda behov. 
• Hemlig information är spridd på företaget. 
• Alla beslut måste vara genomsynliga och förklaras ut i organisationen. 
• Det är en ”öppen dörr”-process där det är fritt att komma med synpunkter. 
• Är man missnöjd med beslut kan det överklagas till nästa chef. Högsta nivån 

att överklaga till är ”Site Committee”. 35-40% av de anställda får rätt när be-
slut överklagas. Det finns alltså en fastlagd struktur för hur meningsskiljak-
tigheter ska lösas. 
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• Alla har en prestationschef som regelbundet utvärdera den individuella pre-
stationen. 

• Mycket arbete läggs på ledning och mätning av prestation. Det är en process 
där anställda hela tiden kvalificerar sig för att flyttas upp på en högre nivå 
vad gäller prestation. 

• Anställda kan komma senare eller gå tidigare bara de anmäler det till närmsta 
chef. 

• Även privata problem diskuteras med närmsta chef. 
• Låg frånvaro, 4-5% 
• Man arbetar med ”job-rotation”, det vill säga byter arbetsuppgifter. 
• Individuella utbildningsplaner finns. 
• Tjänstledighet för utbildning beviljas om det är relevant för jobbet. 
• Man har ett 360 graders feed-back system där medarbetaren enligt ett gradsy-

stem fyller i egna styrkor och svagheter. Även chefen fyller i på samma sätt 
och så jämför man. 

• Även andra medarbetare kommer in i utvärderingen och berättar hur perso-
nen fungerar i gruppen och hur personen tar ansvar osv. 

• Två sådan utvärderingar görs om året och är lönegrundande. 
• Alla anställda har del i vinsten. 
• På tekniksidan är 30% av de anställda kvinnor. 
 
Intel har en på många sätt imponerande anläggning, med anställda med en hög 
utbildningsnivå. Företaget ger nästan intryck av att inte vara en del av samhället 
utan man sköter sig själv. Otroligt välstrukturerat (nästan omänskligt) arbetssätt 
vad gäller information, förankring, kompetensutveckling, utvärdering av anställ-
da etc. 
 
Många av oss fann genomgången av deras sätt att se på de anställda och deras 
behov av information intressant. Sättet informationsspridningen bedrivs på le-
der, på gott och ont, till en stor lojalitet bland de anställda, genom att de därige-
nom delar den mesta informationen med ledningen. Därmed får de ju också an-
svar för vad som händer i bolaget och hur bolaget utvecklas. Bolaget får på så 
sätt förståelse också för de åtgärder man anser måste vidtas, även om det skulle 
innebära uppsägningar. Genom att information styrs från ledningen skapar det 
samtidigt svårigheter att ifrågasätta den på ett rationellt sätt, något som förstås 
kan ses som ett problem.  
 
Företagsledningen var tydlig med att skattelättnaden, som gällde i 10 år framåt, 
var en viktig förutsättning för de investeringar som gjorts och eventuellt skulle 
göras, dvs. att det är billigare att producera på Irland än i andra EU-länder. Ur ett 
EU-perspektiv är detta intressant eftersom det snedvrider konkurrensen mellan 
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de olika länderna i EU. Vad ska hända när länder som Polen, Estland m.fl. 
kommer in i EU och måste ha skattlättnader och bidrag för att få en snabb lev-
nadsstandardökning? Hur kommer då de företag som i dag finns på Irland att 
agera? 
 
Som inledningsvis påpekats hade det varit intressant att få träffa representanter 
från företagsledningen och de anställda för att diskutera hur de ser på företaget, 
dess utveckling, avsaknaden av en facklig organisation, utvecklingsmöjligheter 
samt arbetsorganisatoriska frågor såsom arbetsrotation, kompetensutveckling, 
arbetsskador, utbildningsnivå i produktionen osv. Intel verkar vara långt framme 
på flera områden samtidigt som de har en väldigt krass, dogmatisk och gammal-
dagssyn på andra frågor. Detta får vi ta vid ett annat tillfälle! 
 
Andra mycket fina upplevelser på resan var de många trevliga restauranger vi 
besökte på kvällarna, pubarna naturligtvis samt - och inte minst – den helt oför-
glömliga upplevelsen: teaterbesöket med John Hurt i huvudrollen i en Samuel 
Beckett-pjäs. Som sagt – helt oförglömligt!!  
 
Program Irlandsresan 
 
17/9 Avresa Landvetter 07.25 – ankomst Dublin 10.10 
 Rolf A, Margareta O. Christer O ansluter från Nordirland. 
 Rekognoseringsarbete samt träff med forskare vid Trinity College. 
 
18/9 Avresa Landvetter 07.25 – ankomst Dublin 10.10.  
 Jan H, Stefan K, Anders G, Thomas R, Bodil B. 
 13.00 – 16.00 Lunch samt besök på European Foundation.  
 
19/9 Avresa Landvetter 07.25 - ankomst Dublin 10.10. 
 Päivi R, Anders N, Jerker B, Börje M, Bengt F, Lars K. 
 11.30 – 13.00 Besök på Svenska Ambassaden:  
 Introduktion till Irland – irländsk politik och ekonomi. 
 Lunch 
 14.30-16.30 Besök på ICTU (Irish Council of Trade Unions):  
 Tom Wall, Assistant General Secretary, tar emot.  
 Gemensam middag på kvällen. 
 
20/9 10.30 – 12.00 Besök på IBEC (irländska SAF), där vi kommer att träffa 

följande personer: 
 Jackie Harrison, Director, Social Policy, IBEC 
 Aileen O’Donoghue, Assistant Director, Social Policy, IBEC 
 Liam Doherty, Divisional Director IR/HR Division 
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 Ca en halvtimma per person. Tiderna är flexibla och det finns mycket tid 
för frågor och diskussion. Se bilaga. 

 Lunch 
  13.30-15.00 Besök på Enterprise Ireland:  
  ”We will give a presentation on the role of Enterprise Ireland and how 

we assist indigenious industry as well as a discussion on the ’Irish eco-
nomic miracle’.” 

 15.30-17.30 Besök på Irländska näringslivsdepartementet.  
  
21/9 Två företagsbesök står på programmet: 
 Besök på Guinness Ireland på förmiddagen. Besöket inkluderar ett besök 

på the Hop Store Museum och följs av lunch. 
 På eftermiddagen besök på Intel facility som ligger nära Dublin.  
 
22/9 Kultur eller golf eller något annat – allt enligt var och ens önskemål 
 
23/9 Hemresa Dublin 10.55 – Göteborg/Landvetter 15.50 
 
 
Hotell: Best Western Ashling Hotel 
Parkgate Street 
NR, Kingsbridge 
Dublin 7 
Tel. 353-1-6772324 
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Rapporter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Davidsson, B., Hägglund, S., & Kihlström, S. (1997/1999). Projektet 

”Lära till lärare”. Projektbeskrivning.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
Rapport nr 1, 1999. 

 
2. Davidsson, B., Eriksson, A., Strömberg, M., Dovemark, M., & Hägglund, 

S. (1999). Två blivande lärares reflektioner över mötet med lärarutbild-
ningen. Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 2, 1999.  

 
3. Strömberg, M. (1999). ”Det finns gyllene dagar och stunder i lärarens ar-
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