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Till Lisa och pappa, 

En slör, ett barn, en potta  

 
  

Abstract
Firms tend to engage in interorganizational relationships (IORs) to an increasingly large extent.

IORs are however problematic. On one hand, they entail expectations of continued possibilities. On the
other hand, they entail expectations of complete explicitness – business partners simply expect intentions
to be transparent and fixed. Co-workers in IORs manage these expectations with trust: in the context
of IORs, trust is both a promise of continued possibilities and explicitness. Continued possibilities
require changeable intentions however, making explicitness hard to maintain. The given promise is
consequently very hard to keep, and the result is accusations of betrayal.

The management method of trust is comprised by dilemmas originating from a complex interplay
between strong ideas about what to (and not to) do and the dynamics of IORs. This could be described
as an interplay between ideology, cooperative situations and dilemmas of practice.

Ideology is investigated using corpus linguistics and functional grammar applied on concordances
extracted from academic articles about Trust and the contrasting terms Control and Betrayal. Cooperative
situations are investigated using correspondence analysis applied on an indexed interview material.
Underlying interviews concern IORs, and informants come from a broad sample reflecting different
types of firms, industries and professions. Dilemmas of practice, finally, are represented by in-depth
interviews with individuals whom possess rich experience of IORs. The interviews are transcribed in
detail and analyzed using functional grammar.

Results show that IORs are profoundly dilemmatic and that co-workers use trust as a mean to bridge
the dilemmas of IORs. Result also reveals that dilemmas of IORs have an ambiguous quality; dilemmas
are not just a problem that needs to be handled, but to an equal extent a resource that can be used for
deliberation and decision. In the management method of trust, dilemmas are as inevitable as they are
indispensable.
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Förord 
 

Att skriva en avhandling är att ljuga minst två gånger: dels om det 
som står i texten, dels om den ytterst välorganiserade person man 
indirekt framställer sig som. Att inte skriva en avhandling hade emel-
lertid i mitt fall varit ytterligare en lögn – jag har verkligen velat 
doktorera och jag har velat göra det bra. Jag är inte säker på att jag 
nu är så ödmjuk som jag borde vara. Helst vill jag säga till er som 
håller detta dokument i er hand att nu är ni så goda och läser min 
avhandling och det blir inte tid till frågor efteråt! Det är i alla fall 
ingen lögn. 

Hursomhelst, jag hade inte klarat av det här utan stöd från de per-
soner som på olika sätt varit mitt universitet. Först och främst vill jag 
tacka forskarkollegorna i projektet Gränslöst Management: min 
handledare professor Jan Löwstedt; tack för ditt stöd och ditt enga-
gemang, för din skicklighet och dina idéer, för din öppenhet och 
nyfikenhet och tack för dina noggranna läsningar. Tack också för de 
få men nödvändiga stunder av svalkande likgiltighet när jag slagits 
mot väderkvarnar. Tack till min biträdande handledare professor 
Andreas Werr som under förespegling av att han inget förstår, stän-
digt är den som i tysthet har förstått allt långt före oss andra. Tack till 
docent Jesper Blomberg som under förespegling av att inget läst, 
klämt ett halvt bibliotek utöver vad vi kommit överens om och som 
därigenom kan lyfta det mest hopplösa resonemang till helt nya höj-
der. Till sist men inte alls minst, tack Peter Vaigur, min doktorand-
kollega och vän; två är bättre än en. 

Jag vill tacka mina kritiker, i alla fall de som varit snälla: doktor 
Jonatan Petterson som utfört en stringent och omfattande men ändå 
pragmatisk lingvistisk granskning av mitt slutmanus; doktor Karin 
Berglund för att hon bland all lingvistik i slutmanuset också fann 
organisationsteori; docent Pernilla Bolander för att hon förklarade 
vad jag ville ha sagt någonstans där i mitten och; doktor Magnus 
Linderström för de framåtblickande frågorna när allt var i sin linda. 
Jag vill också gärna nämna professor Anna-Malin Karlsson som – 
kanske utan att riktigt vetat om det – varit min ciceron in i den funk-
tionella grammatiken. 

I am indebted to Paul Rayson, director of the UCREL research 
centre, Lancaster University. Thank you for generously providing me 
with access to WMatrix, a truly wonderful tool for grammatical and 
semantic annotation. 

 

Я очень обязан профессионалам и клиентам Центров раннего 
вмешательства в Архангельске, Харькове, Минске, Новгороде и 
Санкт-Петербурге, особенно Елене Кожевниковой, Наталье 
Барановой и Марине Емец из Санкт-Петербургского Института 
раннего вмешательства. Спасибо Вам всем за предоставленную 
возможность развивать и оттачивать мои NVivo-навыки! 

Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner – tack för att 
ni hängt kvar. Tack till min svärmor Lena Andersson för den finaste 
gåvan en småbarnsfamilj kan få: tid. Jag vill tacka min mor Kerstin 
Vinterhed för allt stöd och min far Bengt Börjeson för din erfarna 
och insiktsfulla läsning. Tack till mina små flickor, Vera och Dunja, 
för att ni hållit mig kvar i världen, jag älskar er. Tack, min Lisa, för 
ditt tålamod, din intelligens, dina läsningar, din kärlek och tack för 
allt det där andra. Nu kan vi bytas av. 

Tack, tack. 
 
Love Börjeson, Gnesta, 11-10-11 
 

PS Tack också till havet för att du släppte taget. Men Gud hjälpe 
mig, till sjön står min åtrå igen. 
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Sammanfattning 
 

Företag samarbetar i allt högre utsträckning med varandra av olika orsaker 
och i olika konstellationer: serviceföretag använder konsulter för att effekti-
visera sin personalplanering; it-företag samordnar produktion och mark-
nadsföring under gemensamma varumärken; stora verkstadsföretag får hjälp 
i sin innovationsprocess av små produktutvecklare – och så vidare i oändli-
ga variationer.  

Företagssamarbeten är emellertid problematiska och präglas av motsatta 
rörelser som kommer till uttryck i ett ständigt återkommande dilemma: 
motsättningen mellan möjlighet och tydlighet. Motsättningen utgörs av de i 
grunden oförenliga kraven på att utlova fortsättning för alla inblandande 
och samtidigt meddela vilka intentioner man har med vem: är man helt 
tydlig riskerar man att det inte blir någon fortsättning, förespeglar man 
möjlighet till fortsättning för alla samarbetspartners kommer man skapa 
förväntningar som inte går att infria. 

Dilemmat har både situationella och ideologiska förutsättningar. Situa-
tionellt förändras företagssamarbetet över tid vilket skapar nya samarbets-
konstellationer och nya villkor för samarbetet där vissa gynnas och andra 
missgynnas. Ideologiskt finns det samtidigt starka idéer om vad man bör 
och inte bör göra; man bör inte svika en samarbetspartners förväntningar, 
alldeles oavsett vad fördelarna kan vara, men man bör samtidigt alltid ta 
vara på affärsmöjligheter som dyker upp. 

Den lösning på dilemmat som medarbetare i företagssamarbeten använ-
der är förtroende. Förtroende både inger förhoppningar om fortsättning 
(förespeglar möjligheter) och utlovar tillförlitlighet (förespeglar tydlighet).  
Lösningen är dock temporär; när ett företagssamarbete rör sig från en situa-
tion till en annan aktualiseras företagssamarbetets ideologiska motsättningar 
och någon utesluts eller får en roll de inte vill ha (till exempel som underle-
verantör istället för samarbetspartner). Resultatet är ofta anklagelser om 
svek. Det är drabbande för den som anklagas då svekanklagelsen har ett 
distinkt individuellt tilltal samtidigt som den process som lett fram till det 
upplevda sveket ligger utanför den anklagades kontroll.  

Företagssamarbetets dilemma har emellertid även en helt annan aspekt: 
som ett spänningsfält för övervägande. Är man tydlig blir det ingen affär, 
agerar man bara på möjligheten blir otydligheten ett problem i organisatio-
nen när produkten eller tjänsten ska förverkligas kommersiellt. Dilemmats 
poler är alltså inga bra alternativ. Men genom att sätta tydlighet och möjlig-
het i motsatsförhållande möjliggörs övervägande dem emellan. Dilemmat 
blir en slags skala längs vilken beslutet kan finjusteras för att sedan omsät-
tas i handling. 
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Inledning 

I 
En informant jag intervjuat berättar om ett samarbetsprojekt hon har arbetat 
med. Hon är anställd vid ett stort svenskt exportföretag med en i ett svenskt 
perspektiv massiv teknisk infrastruktur till sitt förfogande. Företaget stod 
inför en möjlig utveckling av en applikation som baserade sig på den redan 
befintliga tekniska infrastrukturen. Det var dock en applikation som på grund 
av fallande marginalkostnader inte kunde bli kommersiellt gångbar inom 
företagets egna marknadsandelar. Deras konkurrenter befann sig i liknande 
situationer. Det fanns alltså en naturlig drivkraft att försöka utveckla applika-
tionen tillsammans för att nå de nödvändiga skalfördelarna. Min informant 
fick uppdraget att sköta samordningen med konkurrenterna. Samarbetet led-
des av en senior ingenjör från ett av de utländska konkurrentföretagen och 
man bildade en informell projektorganisation inom vilken flera företag var 
representerade. Företagen i projektorganisationen hade olika utgångspunkter 
och uppgifter – där fanns de mindre underleverantörerna som ansvarade för 
mindre delprojekt, mindre konkurrenter som endast var intresserade av att 
förmedla applikationen på sina egna marknader, och slutligen de stora dra-
karna som sinsemellan styrde projektet och i allt väsentligt även finansierade 
det. Min informants företag räknade sig till den senare kategorin.  

Projektet var intressant, med både tekniska och kommersiella utmaningar. 
Min informant fick mycket god kontakt med projektledaren från det utländs-
ka företaget som visade henne stort förtroende och gav henne och hennes 
företag stort inflytande. Projektet sig ett avgörande där man å ena sidan stod 
inför en möjlig lansering av en ny produkt baserat på den nya applikationen, 
samtidigt som man å andra sidan nu behövde utökad finansiering och också 
närmade sig svårare förhandlingar kring fördelning av kostnader och intäk-
ter. Min informant förankrade kontinuerligt projektet i sitt eget företag och 
försäkrade sig om att man verkligen var intresserad även nu när det behöv-
des mer pengar. Hon fick betryggande svar som hon kunde vidareförmedla 
till projektledaren. Baserat på denna information byggde projektledaren upp 
en organisation inom sitt eget företag för att kunna hantera den framtida 
produktutvecklingen. Nu kom emellertid de första tecknen på att något inte 
stod helt rätt till; min informants företag dröjde med liknande förberedelser. 
Samtidigt planerade projektledaren ett möte där de inblandade företagen 
skulle träffas och sluta ett mer djupgående samarbetsavtal. Inför mötet för-
hörde han sig på nytt kring min informants företags avsikter. Var de beredda 
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att gå in med det kapital man diskuterat? Min informant som inte fått några 
andra instruktioner var tvungen att svara jakande på detta, även när hon pres-
sades: ja, han kunde lita på henne, de skulle inte backa ur. Min informant 
visste också att om hon i det här läget förlorade projektledarens förtroende 
skulle de tappa inflytande över processen och stå mycket svagare i de kom-
mande förhandlingarna. 

 
II 

Två dagar före mötet får hon beskedet att hennes företag inte kan avsätta de 
nödvändiga resurserna. De har nu insett att de inte alls tillhör de stora dra-
karna i en global kontext. Tvärtom, de vill gärna delta men endast som för-
medlare av den nya applikationen på sina egna marknader. Min informant 
meddelar detta till projektledaren som hon vid det här laget känner ganska 
väl. Han kan överhuvudtaget inte förstå henne: Hade de inte deklarerat sina 
avsikter att fortsätta? Jo, det hade de. Hade hon inte sagt att han kunde lita på 
henne? Ja, det hade hon. Varför backar de då ut nu? För att de inte har möj-
lighet att delta på de premisser de först trodde. Hon försvarar sitt företag 
med att det var ett ärligt misstag. Förstår hon inte att projektet nu faller 
samman och försenas så länge att det helt riskerar att haverera eller utvecklas 
av en annan sammanslutning av företag? Jo, det förstår hon. Fattar hon inte 
att det inflytande han gett henne och hennes företag var baserat på deras 
påstådda engagemang? Naturligtvis, det inser hon. Menar hon på allvar att 
hon inte såg detta innan det skedde? Nej, hon kan inte helt förneka det. Till 
slut skriker han till henne: Han har stuckit ut hakan för hennes skull i sin 
egen organisation! Varför gör hon då så här!? Hon kan inte svara på detta 
och när samtalet avslutas är de inte längre vänner. Bedrövad undrar hon om 
hon kunde ha agerat annorlunda. Förtroendet som hon fick från projektleda-
ren var baserat på ömsesidig uppskattning och möjliggjorde hennes förhål-
landevis stora inflytande över processen. Samtidigt upplever hon att hon hela 
tiden har haft ett totalt förtroende från sitt eget företag att inte exponera deras 
beslutsprocesser när de vacklat. Inom hennes företag är det hela nästan en 
ickehändelse. Man har inte gjort några nämnvärda investeringar som man 
behöver skydda och att konkurrenterna inte vill låta dem delta på andra pre-
misser än de ursprungliga ser man som ett typiskt utslag för deras byråkra-
tiska företagskultur. Beklagligt, men inte särskilt allvarligt. 

För min informant var det allt annat än en ickehändelse. Hon fick sin per-
sonliga moral ifrågasatt. Det värsta är att även om hon intellektuellt kan av-
färda detta, så känner hon att det finns fog för en sådan anklagelse. Hon age-
rade obrottsligt lojalt mot sitt företag, men känner att hon just genom detta 
svikit människor som kommit att stå henne närmare än kollegorna i hennes 
egen organisation. Hon gjorde det som förväntades och svek därigenom sina 
mest förtrogna. 
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Ett problem och en lösning – samarbete och 
förtroende 

Det heter ibland att företag tvingas till samarbeten i allt högre grad på grund 
av ökande förändringstakt och komplexitet i ekonomin. 1995 gav Academy 
of Management Journal – en av de verkligt tunga akademiska tidskrifterna 
inom management – ut ett temanummer om samarbete där man på redaktio-
nell plats vände sig bort från dessa eventuella samtida företeelser och istället 
tog avstamp i slaget vid Salamis 480 före Kristus (Smith, Carrol, & Ashford, 
1995). En sammanslutning av grekiska stadsstater lyckades då besegra den 
mäktiga persiska flottan genom en förnyad sjöstridsteknik vars viktigaste 
element var ramningen. Ramning kräver samarbete: fartygens roddare måste 
vara koordinerade för att möjliggöra höga farter och god manövreringsför-
måga; fartygens befälhavare måste samordna sig i formationer för att göra 
attackerna effektiva; de grekiska städerna var tvungna att samarbeta för att 
utforma sin taktik och kölsträcka de 200 fartyg som behövdes (Smith, et al., 
1995). 

På samma sätt som samarbete var en kritisk framgångsfaktor för grekerna, 
såg man från redaktionell plats i Academy of Management Journal samarbe-
te som en kritisk framgångsfaktor för företagande. De nya organisationsfor-
merna man tyckte sig se – självstyrande team, horisontella organisationer, 
nätverksorganisationen, den virtuella organisationen och de internationella 
utvecklingsprojekten – underströk alla vikten av samarbete. Bland de 46 
artiklar som övervägdes för publicering i temanumret berörde två tredjedelar 
av artiklarna samarbeten mellan organisationer, tre fjärdedelar diskuterade 
horisontella samarbeten där ingen av parterna i formell mening var över- 
eller underordnad. Drygt hälften av artiklarna berörde informella samarbe-
ten. Det interorganisatoriska, horisontella och informella ryms i sin helhet 
vare sig i organisationerna eller på marknaden. Hela den metaforiska apparat 
managementforskningen tidigare använt sig av blev i och med detta obsolet. 
De traditionella bilderna av organisationen som maskin, konkurrens som 
krig och framgång som seger, fick konkurrens av bilder där organisationen 
och marknaden beskrevs som hjärnor, familjer och arenor (Smith, et al., 
1995). 

Ett centralt problem som adresserades i temanumrets artiklar var samarbe-
tets osäkerhet och otydlighet. Det var emellertid i denna osäkerhet som man 
också såg en del av samarbetets poäng och möjlighet: 
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The early days of any new [cooperation] are difficult because of the uncer-
tainty surrounding norms, roles, strategies, and structures. These uncertainties 
mean that people experience a lack of order – they don't know how things fit 
together. For example, they do not know what is important to do or what is 
important about how they do it. Lacking an existing social order to structure 
their efforts, people have the opportunity to innovate, either accidentally or 
deliberately. (Browning, Beyer, & Shetler, 1995, s. 123).  

Samarbetet innebar möjligheter men hotade samtidigt att destabilisera även 
de etablerade organisationerna när de speciella krav på organiserandet som 
samarbetet innebar immigrerade in i organisationerna själva: 

As boundary spanners, managers work through critical horizontal ties to ex-
ternal constituencies on which their departments or organizations depend [re-
ferens utelämnad]. Given the complexity and uncertainty inherent in mana-
gerial work and the amount of mutual accommodation it involves, effective 
horizontal working relationships within organizations are also critical [refe-
rens utelämnad]. (McAllister, 1995, s. 24) 

Man tyckte sig se att samarbetet inte bedrevs i ett parallellt universum, av-
skiljt från de traditionella formerna för organisering – allt företagande, all 
organisering påverkades och gjordes osäker. De traditionella sätten att möta 
osäkerhet var inte heller tillämpliga. Marknadens kontrakt var för endimen-
sionellt och organisationens strukturer och rutiner för stela eller helt enkelt 
inte tillämpbara; det är svårt att i en mellanorganisatorisk kontext styra med 
hjälp av direkta order, regler, rutiner eller ens värderingar. 

Så såg problematiken ut som man ställde sig inför. Lösningen i en över-
väldigande del av artiklarna var förtroende (på engelska: ’trust’). Förtroende 
sågs som både en föregångare till samarbete, en effekt av samarbete och en 
faktor som avgör samarbetets karaktär och framgång. Så framträdande var 
intresset för förtroende att man i den redaktionella inledningen till temanum-
ret förutspådde (och föreslog) ett helt nytt forskningsområde i vardande: 

… trust emerges from this set of articles as a key antecedent to cooperation, 
yet little exists in the management literature on this important topic. If the in-
terest in cooperation spurs a more careful and thoughtful examination of 
trust, the payoff is potentially quite high, as trust seems highly relevant to 
topics beyond those studied here. (Smith, et al., 1995, ss. 20-21) 

Temanumret av Academy of Management Journal om samarbete låg helt rätt 
i tiden. Samarbeten mellan företag hade verkligen ökat: efter en långsam 
ökning under 1960- och 70-talen accelererade utvecklingen från och med 
1980-talet (Hagedoorn, 2002). Men om man låg rätt i tiden när det gällde 
synen på samarbeten var man långt före sin tid när det gällde synen på för-
troendets betydelse för samarbetet. Sedan 1995 har mängden vetenskapliga 
artiklar inom management och företagsekonomi som rör förtroende formli-
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gen exploderat.1 Antalet publicerade artiklar om förtroende har på årlig basis 
ökat 10 gånger, från drygt 30 per år till drygt 300. Antalet citat som hänvisar 
till artiklar om förtroende har hundrafaldigats, från knappt 80 till knappt 
8000.2 Mot bakgrund av publicerings- och citeringsstatistiken framstår tema-
numret som närmast profetiskt. Då, när det begav sig, använde en av artikel-
författarna följande citat som ingress: 

Trust ... tends to be somewhat like a combination of the weather and mother-
hood; it is widely talked about, and it is widely assumed to be good for or-
ganizations. When it comes to specifying just what it means in an organiza-
tional context, however, vagueness creeps in. (L. Porter, Lawler, & Hackman, 
1975 i McAllister, 1995, s. 24) 

Detta skrevs 1975 och citerades 1995. Läget nu är helt förändrat men samti-
digt precis likadant. Det ännu ej formulerade, det för givet tagna, har ersatts 
av en hel vetenskapsgren med explicita och detaljerade texter om förtroende 
– och ändå kvarstår paradoxalt nog vagheten som en central egenskap i de 
flesta bestämningar av begreppet förtroende. 

Texterna om förtroende är ingalunda ett isolerat akademiskt fenomen. De 
skrivs in i ett sammanhang där samarbeten mellan företag fortsätter att bli 
allt vanligare och där behovet av att förstå hur man bäst organiserar det mel-
lanorganisatoriska företagandet därför blir allt större. Texterna om förtroen-
de speglas också i en företagsekonomisk praktik där förtroende spelar en 
viktig roll, även om det förblivit svårt att förstå denna roll. 

Avgränsningar och övergripande fenomen 
Academy of Management Journals temanummer från 1995 behandlar samar-
beten generellt i ett företagsekonomiskt sammanhang, såväl inom som mel-
lan företag. Det finns också forskning som beskriver samarbeten där företa-
get är nedtonat eller helt perifert, till exempel industriella nätverk och prak-
tikgemenskaper (se Blomberg & Werr, 2006, för en forskningsgenomgång). 
Till viss del representerar den typen av forskning nya sätt att se på ekonomi 
och företagande. I den här avhandlingen undersöker jag dock hur och varför 
’vanliga’ företag samarbetar. Det innebär avgränsningar i två riktningar. För 
                                
1 ’Management’ och ’företagsekonomi’ är inte direkt utbytbara begrepp, även om de är när-
liggande. Företagsekonomi är ett brett skandinaviskt och tyskt begrepp som betecknar den del 
av ekonomiämnet som inte är nationalekonomi. Dess motsvarighet i Library of Congress 
Subject Heading (LCSH) är Manerigal Economics, en ämnesbeteckning som dock inte an-
vänds särskilt ofta. Management är ett begrepp i den anglosaxiska traditionen som är betydligt 
trängre. Det avser främst förvaltning och ledning. Jag har eftersträvat en användning av be-
greppen som motsvarar deras bredare, respektive trängre betydelser. 
2 Se bilaga 2 för mer utförlig publiceringsstatistik. Siffrorna är imponerande även när de 
relateras utvecklingen av antalet publiceringar och citat för företagsekonomiämnet som hel-
het, se vidare i kapitlet Postbyråkrati och intresset för förtroende. 
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det första studerar jag inte de fall där två företag startar ett gemensamt dot-
terbolag – vad som brukar kallas för ett Joint Venture – eftersom det nya 
företaget utgör en egen hierarki. För det andra studerar jag inte heller platta 
nätverk eller gemenskaper som saknar formell hierarki. Mellan dessa två 
ytterligheter blir det då i definitionsmässig mening kvar samarbeten mellan 
företagshierarkier, vad jag framgent kommer referera till som företagssam-
arbeten. I viss utsträckning bli en sådan definition oundvikligen en fråga om 
perspektiv snarare än empirisk avgränsning; ett samarbete mellan ’vanliga’ 
företag kan ur ett perspektiv beskrivas som exempelvis en praktikgemenskap 
och tvärtom. 

Den definition av företagssamarbeten jag använder är i alla händelser vid. 
I avhandlingen finns följaktligen helt olika sorters företagssamarbeten repre-
senterade: mellan konsulter och klienter, mellan stora koncerner och små 
produktutvecklare, mellan konkurrenter, mellan systerföretag, mellan vänner 
och mellan kollegor i olika företag. Det är samarbeten som rör samordning 
av produktionskapacitet, producering av reklamkampanjer, framtagande av 
kommunikationsstrategier och utveckling av nya produkter och tjänster. Men 
det är också mer trevande samarbeten där målsättningen är öppen. Över en 
lunch med en kund kan man komma att skissartat diskutera ett nytt projekt 
där man i stället skulle vara samarbetspartners; man skvallrar på branschor-
ganisationens årsmöte om vad som är på gång i branschen och på mässor får 
man tillfälle att på vänskaplig fot lära sig mer om sina konkurrenter. Ibland 
fördjupas sådana relationer, ibland leder de ingenstans. Ibland är det främsta 
resultatet en ny kontakt eller en ny idé. Jag begränsar alltså inte mitt intresse 
till avgränsningarnas strukturella aspekter av företagssamarbeten. Gemen-
samt för de olika samarbetena är dock att de – även i de fall de begränsas till 
ett informellt samtal – sker med företagshierarkin som förutsättning. 

Företagssamarbeten är problematiska. Det är svårt att organisera företags-
samarbeten med företagen som utgångspunkt, samtidigt som företagen är 
företagssamarbetenas utgångspunkt. Spänningen mellan det inomorganisato-
riska och det mellanorganisatoriska accentueras ytterligare när företagssam-
arbetet byter sammanhang och det som inletts i enkla former resulterar i 
lansering av en vara eller tjänst som kräver betydande organisatoriska insat-
ser från de inblandade företagen. Det här är praktiska och kontextuella pro-
blem – men också textuella. I vetenskapliga artiklar om företagssamarbeten 
får spänningen mellan det inomorganisatoriska och det mellanorganisatoris-
ka specifika teoretiska uttryck, till exempel i form av svårigheten med att 
etablera formell kontroll i informella sammanhang. Företagssamarbetenas 
problem har med andra ord flera aspekter: textuella, kontextuella och prak-
tiska (jmf. Fairclough, 2001). 

Företagssamarbetets problem och lösningar; dess text, kontext och prak-
tik; är den här avhandlingens övergripande fenomen, eller bättre uttryckt, 
avhandlingens problemområde (jmf. Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairc-
lough, 2001). 
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Syfte och frågeställningar 
Om text, kontext och praktik utgör företagssamarbetets problem, är förtroen-
de företagssamarbetets lösning. I det komplexa samspelet mellan text, kon-
text och praktik har förtroende emellertid – som exemplet från inledningen 
visar – både en konstruktiv och destruktiv potential. Den konstruktiva sidan 
hos förtroendet är en utgångspunkt och ett grundantagande inom företags-
ekonomi i allmänhet och i studier av företagssamarbeten i synnerhet, medan 
den destruktiva sidan är både outforskad och outmanad (Hardy, Phillips, & 
Lawrence, 2000). Förtroendets olika sidor i företagssamarbeten förutsätter 
likväl varandra och därför har även förståelsen av förtroendets konstruktiva 
potential begränsats av att den destruktiva potentialen negligerats. Också 
själva företagssamarbetet har i vissa avseenden förblivit obegripligt – fram-
förallt hur dess problem har sitt ursprung i sin egen lösning: förtroendet. Det 
är inte fråga om förbiseenden som kan rättas till genom att det till gamla 
studier fogas nya på samma premisser, eftersom det obegripliga har sitt ur-
sprung i den etablerade kunskapens utgångspunkter och grundantaganden. 
Med andra ord föreligger det ett behov av att problematisera snarare än 
komplettera vedertaget vetande om förtroendets roll i företagssamarbeten. 
Behovet omfattar även en omvärdering av företagssamarbetets drivkrafter 
och utmaningar. 

Syftet med den här avhandlingen är mot denna bakgrund att utvidga och 
förändra förståelsen av företagssamarbeten och förtroendets roll i företags-
samarbeten med utgångspunkt i problemområdets samspel mellan text, kon-
text och praktik. Mer specifikt är syftet att undersöka om och i så fall hur 
förtroende kan förstås som en metod för organisering av företagssamarbeten 
och vilka utmaningar och möjligheter denna metod för med sig för företag, 
företagssamarbeten och för dem som arbetar i företagssamarbeten. 

Frågor som jag ställer i relation till syftet är: 
 

Vilka idéer och omständigheter präglar företagssamarbeten? 
Hur ser synen på företagssamarbeten och förtroende ut i ve-
tenskapliga texter? 
Vilka är förutsättningarna för företagssamarbeten och ändras 
de över tid? 
 

Vilka problem och möjligheter skapar idéer och omständigheter för 
dem som arbetar i företagssamarbeten? 

Skapar idéer och omständigheter motstridiga krav på företa-
gen och/eller dem som arbetar i företagssamarbeten och hur 
hanterar man i så fall dessa krav? 
Går det att använda sig av idéer och omständigheter som re-
surser för organiserandet av företagssamarbeten och i så fall 
hur? 
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Vilken roll spelar förtroende för företagssamarbetet, för samarbetet i 
stort och för enskilda medarbetare? 

Hur används förtroende i företagssamarbeten och finns det 
risker med att använda förtroende på det sätt man gör?  

Disposition 
Avhandlingens nästkommande kapitel är en genomgång av tidigare forsk-
ning om företagssamarbeten. Kapitlet redovisar forskning som diskuterar om 
företagssamarbeten blivit vanligare, hur företagssamarbeten kan typologise-
ras, samt företagssamarbetets drivkrafter och utmaningar. 

Därefter följer i två kapitel en redovisning av avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter och metodologiska tillvägagångssätt. 

Avhandlingens metodologiska engångsbygge med kombinationer av kva-
litativa och kvantitativa, lingvistiska och icke-lingvistiska metoder och mate-
rial diskuteras sedan i en fördjupande exkurs. 

Undersökningskapitlen inleds med en beskrivning av hur intresset för för-
troende sammanfaller med intresset för (och eventuellt förekomsten av) 
postbyråkratins framväxt och det ökade antalet företagssamarbeten. Efter det 
följer i separata kapitel undersökningar av företagssamarbetets idémässiga 
respektive omständighetsmässiga förutsättningar. De problem och möjlighe-
ter som förutsättningarna skapar analyseras i avhandlingens sista undersök-
ningskapitel om företagssamarbetets praktik. Därefter sammanfattas och 
diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning i ett kapitel som 
också pekar på de frågor som kvarstår sedan företagssamarbetets idé- och 
omständighetsmässiga förutsättningar och företagssamarbetets praktik un-
dersökts var för sig. 

De kvarvarande frågorna analyseras och diskuteras i avhandlingens avslu-
tande kapitel där idén om förtroendets organiseringsmetod presenteras.  
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Tidigare forskning om företagssamarbeten 

Det är inte helt självklart hur man ska placera fötterna på giganternas axlar 
när utgångspunkten för det egna forskningsprojektet är en problematisering 
av tidigare forskning. Problematisering är ju åtminstone i något skeende en 
destruktiv agenda. Jag kommer här att redovisa de dominerande – man kan 
kanske till och med säga institutionaliserade – sätten att resonera kring före-
tagssamarbeten (jmf. Sandberg & Alvesson, 2010). Mer specifikt redovisas 
hur företagssamarbeten typologiseras och vad som framställs som företags-
samarbetets drivkrafter och utmaningar.  

Kapitlet börjar dock i en annan ände med följande fråga till den tidigare 
forskningen: blir verkligen företagssamarbeten vanligare? 

Blir företagssamarbeten vanligare? 
Att samarbeten mellan företag ökar i omfattning är en ofta använd ingress 
till artiklar inom företagsekonomi. Det är ett ’faktum’ som vid sidan av 
andra vanliga ’fakta’ – den ökade konkurrensen och förändringstakten i den 
globala ekonomin till exempel – får bilda den bakgrund som motiverar det 
som komma skall i artikeln.3 Ett typiskt exempel kan se ut så här: 

International corporate linkages (ICL's), such as joint research and develop-
ment, technological exchanges and transfers, and full-fledged joint ventures, 
have skyrocketed over the last decade and a half. This development can be 
largely attributed to factors such as improved information and communica-
tion capacity, rapid technological change, the globalization of industries, 
trade constraints and barriers, and strong international competition. (Auster, 
1987, s. 3) 

Studier av företagssamarbeten kan vara motiverade oavsett om de ökar i 
omfattning eller inte, men frågan bör ändå ställas: blir verkligen företags-
samarbeten vanligare?  

Det är inte helt lätt att operationalisera en mätenhet för omfattningen av 
företagssamarbeten, framförallt inte över tid. Bland annat lämnar samarbeten 
(till skillnad från till exempel vinst, likviditet och beskattning) inte entydiga 

                                
3 Strängt taget följer den här avhandlingen samma mönster. 
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avtryck i företagens intern- eller externredovisning.4 Forskningen på området 
är också knapphändig. En metod som har prövats är att helt enkelt fråga dem 
som borde veta – verkställande direktörer och andra högt uppsatta chefer. En 
tidig undersökning av detta slag genomfördes 1983 av Mariti och Smiley 
(1983). Chefer i europeiska företag fick svara på frågor kring företagssamar-
beten, bland annat om de ansåg att dessa hade ökat under de senaste 10 åren 
(vilket då avsåg en tioårsperiod från början av 1970-talet fram till början av 
1980-talet). En majoritet av de tillfrågade ansåg att företagssamarbeten blivit 
vanligare. Bristerna i en sådan undersökning är uppenbara och Mariti och 
Smiley förser sina resultat med reservationer, men menar ändå att informan-
ternas upplevelse av ökat antal företagssamarbeten speglar en motsvarande 
verklighet. Deras slutsatser stärks dessutom av de mer detaljerade berättelser 
som några av informanterna ger, till exempel att det då, i början på 1970-
talet, helt enkelt inte fanns intresserade partners att samarbeta med även om 
behovet fanns, ett förhållande som sedan helt förändrades under det tidiga 
1980-talet (Mariti & Smiley, 1983). En sådan utsaga är mer än en vag käns-
la. 

Mer strukturerade och mindre subjektiva är de studier som Hagedoorn 
(2002) betecknar som ’literature-based alliance counting’. Metoden går ut 
på att man noterar alla de tillfällen som företagssamarbeten blir omnämnda i 
affärspress, finansiella årsböcker, tidningar i allmänhet, etcetera. Informatio-
nen kan sedan kompletteras med information från de inblandade företagens 
årsberättelser. Det är ett tillvägagångssätt som använts av Morris och Hergert 
(1987) som fann att antalet samarbeten ökade lavinartat under 1980-talets 
första hälft. Av senare datum och baserat på ett större dataunderlag är Hage-
doorns egna undersökning från 2002 (Hagedoorn, 2002). Han finner att en 
hög nivå av nyetablerade samarbetsprojekt kring forskning och utveckling 
har bibehållits sedan slutet av 1980 talet. Sedan 1980 är den vanligaste in-
riktningen för dessa samarbeten högteknologisk (på bekostnad av medel  och 
lågteknologiskt inriktade samarbeten). Andelen högteknologiskt inriktade 
samarbeten har fortsatt att öka fram till slutet av 1990 talet. Samtidigt har 
andelen Joint Venture minskat kraftigt till förmån för de mer flexibla kon-
trakterade samarbetena, en förskjutning som kan iakttas utan avbrott från 
mitten av 1960 talet och framåt (Hagedoorn, 1996, 2002; Narula & Hagedo-
orn, 1999). Samarbeten kring forskning och utveckling mellan företag ökar 
alltså generellt, de blir allt mer kunskapsintensiva och samtidigt allt mer 
flexibelt organiserade. I och med Hagedoorns undersökning verkar frågan i 
stort sett vara besvarad; företagssamarbeten ökar verkligen i omfattning. 
Hagedoorn påpekar dock själv ett par viktiga begränsningar i metoden. Dels 
räknar den bara rapporterade samarbeten, vilket exkluderar både informella 

                                
4 En strukturerad undersökning av hur användningen av motpartsbegreppet i företagens redo-
visning utvecklats under de senaste decennierna skulle kanske ge intressanta reslutat, men 
någon sådan undersökning har mig veterligen inte företagits. 
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och konfidentiella samarbeten. Dels är data extraherade ur en databas som 
endast rymmer information om forsknings- och utvecklingssamarbeten.5 Det 
är alltså om dessa som Hagedoorn kan uttala sig, men han anser ändå att den 
snabba ökningen av forsknings- och utvecklingssamarbeten speglar en ök-
ning av företagssamarbeten i allmänhet (Hagedoorn, 2002). Mot bakgrund 
av tidigare undersökningar verkar han ha rätt, men noga räknat är ökningen 
för företagssamarbeten generellt bara fastställd med någorlunda säkerhet för 
första halvan av 1980-talet (Morris & Hergert, 1987). Det förblir med andra 
ord förbluffande svårt att med precision och tillfredställande bestämdhet 
fastslå om och hur mycket samarbeten mellan företag faktiskt ökar.  

Företagssamarbetets typer 
Typologier över företagssamarbeten har gjorts av ett flertal forskare. Vanli-
gen utgår man då från en variabel som kan kontrolleras och ser hur den på-
verkar en annan variabel. I kombination utgör det en relation mellan obero-
ende och beroende variabler som alltså resulterar i grupper av kausaliteter 
som sedan får utgöra typologiernas kategorier. Oberoende variabler är till 
exempel strategisk målsättning och motiv (Hagedoorn, 1993; Osborn & 
Baughn, 1990; Teng & Das, 2008), företagens tidigare erfarenhet av samar-
beten och samarbetets internationalisering (Teng & Das, 2008), omvärlds-
förändringar (Auster, 1987), företagens kompetensprofil (Amaldoss & Stae-
lin, 2010), företagens tekniska profil (Narula, 2001), samarbetets risk (Das & 
Teng, 1996) och företagens storlek (Osborn & Baughn, 1990). Beroende 
variabel är först och främst samarbetets formella form (Auster, 1987; Das & 
Teng, 1996; Hagedoorn, 1993; Narula, 2001; Osborn & Baughn, 1990; Teng 
& Das, 2008). Andra beroende variabler kan vara samarbetets och de delta-
gande företagens effektivitet och framgång (Amaldoss & Staelin, 2010). 
Sammanfattningsvis uppvisar undersökningarna betydligt mindre variation 
när det gäller de beroende variablerna än när det gäller de oberoende; man är 
i allmänhet mer uppfinningsrik när det gäller att hitta på olika sätt att förkla-
ra samarbeten på, än man är på att hitta på det som ska förklaras. 

Metoderna för att analysera kausaliteterna varierar, från deduktiva och 
normativa resonemang till kategorisk regressionsanalys. Ett exempel på det 
förra utgörs av Narulas (2001) metod för att avgöra om ett utvecklingspro-
jekt bör skötas inom företaget, inom företaget men med stöd i en allians, helt 
och hållet i en allians eller helt outsourcat. De olika alternativen represente-
rar olika grader av kontroll över projektet (i fallande ordning) och avgörande 
                                
5 Man kan till Hagedoorns invändningar foga åtminstone ytterligare två. För det första kan det 
ökade antalet rapporterade samarbeten vara en spegling av ett ökat intresse för företagssamar-
beten (ett intresse som ju Hagedoorn själv delar för övrigt), snarare än en spegling av ett 
verkligt ökat antal företagssamarbeten. För det andra kan det ökade antalet företagssamarbe-
ten vara en spegling av ett ökat antal företag i ekonomin i stort. 
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är den förväntade effekten av utvecklingsprojektet – ju mer omdanande det 
är, desto mer kontroll bör man behålla över det (Narula, 2001). Ett exempel 
på det senare är Teng och Das (2008) som utifrån samarbetets målsättning, 
företagens tidigare erfarenhet av samarbeten och samarbetets internationali-
sering, genom en multinominal logistisk regressionsmodell kategoriserar 
samarbeten som antingen Joint Ventures, (minoritets-) delägarskap eller 
kontrakterade allianser. Underliggande data är sammanställd med den metod 
som Hagedoorn (2002) benämner ’literature-based alliance counting’ (se 
resonemang ovan); man har ur en tidskriftsbaserad databas med rapporterade 
samarbeten extraherat information om både beroende och oberoende variab-
ler (Teng & Das, 2008).  

De olika typologierna representerar ett strategiskt managementperspektiv. 
Framförallt märks det genom de typer av samarbeten man bryr sig om att 
typologisera: det rör sig nästan uteslutande om samarbeten mellan två före-
tag. Av den orsaken faller såväl nätverk som informella praktikgemenskaper 
helt bort som vet- och mätbara storheter. Det märks också på att den beroen-
de variabeln i de flesta exempel ovan (samarbetets formella form) bestäms 
av graden av ägarkontroll, en samarbetskaraktäristiska vars betydelse för att 
differentiera olika samarbetsformer har framhävts av bland andra Hennart 
(1988), Pisano (1991) och Teng och Das (2008). Det är en karaktäristiska 
baserad på ett exklusivt ägarperspektiv och det definierar a priori en stor del 
av svaret innan den eventuella hypotesen är formulerad. Det är, för att ut-
trycka sig milt, föga impressionistisk forskning.  

Ett helt annat angreppssätt har använts av Arvanitis och Hollenstein 
(1996; 1998). De undersöker innovations- och kunskapsinhämtningskluster 
bland Schweiziska tillverkningsföretag. 516 företag ingår i studien som ba-
seras på ett frågeformulär med innovations- och kunskapsinhämtningsindika-
torer. Innovationsindikatorerna avser framförallt typen av innovativt lärande 
(forskning, utveckling eller tillverkning/tillämpning, etcetera) samt företa-
gens avtryck i den industriella förnyelsen (andel av nya eller förbättrade 
produkter på marknaden, etcetera). Kunskapsinhämtningsindikatorerna avser 
framförallt varifrån företagen inhämtar sin kunskap (från partners, konkur-
renter, konsulter, rekrytering, mässor eller universitet, etcetera). Det stora 
antalet initiala indikatorer har sedan grupperats till ett mindre antal variabler 
med hjälp av komponentanalys. Det är dessa variabler som sedan ingått i två 
klusteranalyser, en för innovationsindikatorer och en för kunskapsinhämt-
ningsindikatorer. Av intresse här är främst kunskapsinhämtningsklustren 
eftersom det är dessa som avser samarbeten. Arvanitis och Hollenstein iden-
tifierar fyra kunskapsinhämtningskluster med låg variation inom klustren 
och hög variation mellan klustren. Det första klustret utmärks av företag som 
främst erhåller kunskap från partners och från fria och öppna källor (tidning-
ar, mässor, etcetera). Det andra klustret består av de företag som är mest 
intensiva i sin externa kunskapsinhämtning. Framförallt inhämtar de kunskap 
från den vetenskapliga sfären (universitet, vetenskapliga artiklar, etcetera). 

 25 

Det tredje klustret utgörs av företag som förlitar sig nästan uteslutande på 
sina leverantörer för sin kunskapsförsörjning. Det fjärde klustret, slutligen, 
är företag som dels inhämtar kunskap från vetenskapliga källor och dels 
genom rekrytering av experter. I analysens avslutande del undersöks korrela-
tionen mellan de olika typerna av kluster (kunskapsinhämtning och innova-
tion). Analysen kan beskrivas som en jämförelse mellan två typologier. Re-
sultaten är dock alltför vaga för att bilda en grund för några vidare slutsatser 
(Arvanitis & Hollenstein, 1996, 1998).  

Arvanitis och Hollenstein undersökning representerar något helt annat än 
de tidigare redovisade typologierna. För det första använder de väsentligt fler 
variabler och initialt är det en relativt öppen fråga vilka indikatorer som bil-
dar de variabler som sedan utgör klustren (och därmed också kategorier i en 
typologi). För det andra är de statistiska metoder som använts (komponent-
analys och klusteranalys) explorativa och baserade på ömsesidiga beroenden 
där samtliga variabler kan både påverkas och påverka. För det tredje är vari-
ablerna inte en spegling av ägarnas eller ens företagens perspektiv, utan av 
samarbetets perspektiv – vem man samarbetar med är inte en typisk egen-
skap för ett företag, utan en typisk egenskap för ett samarbete. För det fjärde 
knyter Arvanitis och Hollenstein an till forskning om lärande i företagssam-
arbeten genom att koppla innovation och innovativt lärande till vem man 
samarbetar med, även om de inte lyckas visa hur denna koppling ser ut (Ar-
vanitis & Hollenstein, 1996, 1998). Det finns anledning att fortsätta där Ar-
vanitis och Hollenstein slutar och undersöka relationen mellan vem man 
samarbetar med och vad för typ av kunskap man utvecklar och inhämtar. 

Företagssamarbetets drivkrafter 
Förutsättningen för företagssamarbetets drivkrafter är företagens drivkrafter, 
även om sambandet är komplicerat. En diskussion kring företagsamarbetets 
drivkrafter hämtar därför med nödvändighet inspiration från en bredare före-
tagsekonomisk diskussion kring drivkrafter och rationaliteter bakom företa-
gande. Denna bredare diskussions teoretiska utgångspunkt och stötesten är 
fortfarande – vare sig det medges eller ej – Taylors ’The Principles of Scien-
tific Management’ (F. Taylor, 1911). Taylor fastlade i detta verk vetenskap-
ligt grundade principer för hur rationell (vinstmaximerande) intention på ett 
rationellt sätt kan bindas samman organisatoriskt med påverkan. De främsta 
verktygen är arbetets delning och specificering baserat på noggranna arbets- 
och tidstudier. Taylorismen – den organiseringsmetod, för att inte säga sam-
hällsmodell, som bär Taylors namn – har kritiserats i en marxistisk politisk 
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tradition för att den på ett utstuderat sätt verkställer arbetarens förfrämligan-
de inför sitt arbete (se Israel, 1968, för ett svenskt exempel på sådan kritik).6 

Av ett annat slag är den kritik som tar fasta på den tayloristiska rationa-
lismens tillkortakommanden (snarare än dess effektivitet). Företag och orga-
nisationer har enligt denna kritik i formell vinstmaximerande mening varken 
rationella mål eller rationella metoder för att uppnå sina mål (se t.ex. Bruns-
son, 1986, 1993). Målsättningar är inte distinkt särskiljbara från medlen för 
att uppnå målen, varför den rationalistiska utgångspunkten att medlen över-
vägs i relation till målen är felaktig eller i varje fall begränsande (Lindblom, 
1959); snarare än att uppfylla ’mål’ är organisationer upptagna med att lösa 
’problem’. Det skapar en sekventiell och spårbunden beslutslogik där det ena 
leder till det andra och hanteras i samma ordning – organisatoriska beslut 
och handingar löser den nuvarande situationens problem som uppkommit 
som ett resultat av föregående problems ’lösning’ (Czarniawska, 1997, 2005; 
Lindblom, 1959). På kort sikt kan för all del en sådan beslutsprocess verka 
rationell även om det är en rationalitet som präglas av rimlighetsbedömning-
ar snarare än noggranna beräkningar. När komplexiteten och oförutsägbarhe-
ten ökar med tidhorisonten blir rationella överväganden dock snabbt omöjli-
ga (Brunsson, 1985; March, 2006). 

Ur ett organisatoriskt och strategiskt perspektiv är det nedslående att 
framtiden är så fundamentalt utom räckhåll för rationell påverkan. Giddens 
(1991) påpekar emellertid att det är just framtidens obestämbarhet och okon-
trollerbarhet som skapar handlingsutrymme (och därmed utrymme för orga-
nisering). Samtidigt som företagens omedelbara verklighet präglas av för-
nuftsmässig respons på de mest akuta problemen kan företagen därför lång-
siktigt följa något som liknar strategiska planer. Det är dock inte fråga om 
rationella strategiska överväganden, utan om organisationsideologiskt eller 
institutionellt motiverade målsättningar (Brunsson, 1985), retrospektivt för-
ankrade system av mening och identitet (Weick, 1995) eller som March ut-
trycker sig, dåraktiga fantasier om framtiden (March, 1995). För det enskilda 
företaget kan sådana fantasier vara förödande när verkligheten tränger sig på. 
Men i den skyddade värld av okunskap som fantasierna skapar kan dårskap 
tillåtas fortgå till dess den – högst eventuellt – visar sig vara genial. Det stör-
re systemet av flera företag gynnas därför av de enskilda företagens dröm-
mar eftersom systemet över tid kan välja bland alternativa galenskaper och 
då sålla bort den stora majoriteten av misslyckanden (March, 1995). 

Skillnader i synen på rationalitet och irrationalitet märks även mellan de 
teoretiska traditioner och perspektiv som specifikt undersöker drivkrafterna 
bakom företagssamarbeten. Parmigiani och Riviera-Santos (2011) menar att 
teorier om företagssamarbeten kan sorteras under två huvudsakliga discipli-
ner, ’Organizational Economics’ och ’Organization Theory’. 

                                
6 Israel, liksom Gramsci m.fl., vidgade f. ö. alienationsbegreppet till att omfatta fenomen i sin 
samtid som till exempel ’masskonsumtion’ (Gramsci, 1988; Israel, 1968). 
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Organizational Economics omfattar teorier som tillämpar nationalekono-
mins mikro- och spelteori på organisationer. Ur detta perspektiv samarbetar 
företag med varandra när det är effektivare än internalisering eller marknads-
transaktioner av skäl som är relaterade till specifika investeringar, kompli-
menterande resurser eller likriktning av incitament (Mahoney, 2005). Mer 
specifikt kan man ur ett transaktionskostnadsperspektiv betrakta företag som 
ackumulerade transaktioner som är mindre kostsamma att genomföra i en 
organisation än på en öppen marknad (Williamson, 1985). Transaktionens 
karaktäristika avgör följaktligen om marknad eller organisation är att före-
dra; frekventa och osäkra transaktioner (som är svåra att kontraktera) hante-
ras effektivast i organisationen, infrekventa säkra transaktioner (som är lätta 
att kontraktera) hanteras effektivast på marknaden. Företagssamarbetet är en 
hybrid mellan de båda styrformerna organisation/marknad som används när 
transaktionernas karaktäristika är tvetydiga (Williamson, 1985). 

Ur ett komplimentaritetsperspektiv är företag en uppsättning resurser och 
kunnande med en viss grad av trögrörlighet (Barney, 1991; Parmigiani & 
Rivera-Santos, 2011; Penrose, 1959), på vilka företagen grundar sin konkur-
renskraft (Barreto, 2010; Kraaijenbrink, Spender, & Groen, 2010). Företags-
samarbeten är ur detta perspektiv ett av fyra sätt att tillägna sig resurser, vid 
sidan av intern utveckling, externa inköp och fullständiga övertaganden av 
andra företag (Rivera-Santos & Inkpen, 2009). Ett grundläggande antagande 
är att kunskap i ökande utsträckning räknas som en av företagets viktigaste 
resurser (Blomberg & Werr, 2006). Att tillägna sig och skapa kunskap är på 
grund av det en viktig drivkraft bakom samarbeten mellan företag.7 

Fortfarande inom Organizational Economics, men mer specifikt inom det 
spelteoretiska fältet, är företagssamarbeten ett sätt för företag att likrikta 
incitamenten mellan huvudman och agent när ägande och kontroll är skilda 
åt (Fama & Jensen, 1983; Parmigiani & Rivera-Santos, 2011). För en part i 
en affärsrelation (huvudmannen) kan företagssamarbetet användas för att 
utforma mekanismer som skapar incitament för den andra parten (agenten) 
som är i linje med huvudmannens intressen och behov, till exempel genom 
franchisingavtal (Blair & Lafontaine, 2005).  

Organization Theory kan till skillnad från Organizational Economics utan 
större problem översättas till svenska och blir då rätt och slätt ’organisa-
tionsteori’. De teoretiska perspektiven inom organisationsteori betonar före-
                                
7 Det kan vara värt att notera att det ur ett strategiskt managementperspektiv går att formulera 
en motsatt agenda: samarbeten kan röra i stort sett vad som helst, bara inte lärande och kun-
skap. Rationaliteten bakom ett sådant resonemang är att kunskap i sin egenskap av strategisk 
resurs bör hållas inom företagets gränser för att inte diffundera ut bland partners och sederme-
ra konkurrenter och därigenom bli värdelös (resonemanget ger eko hos ovan nämnda Narula, 
2001, men se även; M. Porter, 1980). För inte så länge sedan var det den allmänna hållningen 
inom strategisk managementforskning, även om resonemanget nu upplevs som en anakro-
nism. De första forsknings- och utvecklingsprojekten som skedde i samarbeten mellan företag 
var verkliga fenomen (Hagedoorn, 2002; Hladik, 1985).  
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skap. Rationaliteten bakom ett sådant resonemang är att kunskap i sin egenskap av strategisk 
resurs bör hållas inom företagets gränser för att inte diffundera ut bland partners och sederme-
ra konkurrenter och därigenom bli värdelös (resonemanget ger eko hos ovan nämnda Narula, 
2001, men se även; M. Porter, 1980). För inte så länge sedan var det den allmänna hållningen 
inom strategisk managementforskning, även om resonemanget nu upplevs som en anakro-
nism. De första forsknings- och utvecklingsprojekten som skedde i samarbeten mellan företag 
var verkliga fenomen (Hagedoorn, 2002; Hladik, 1985).  
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tagens inbäddning i en bredare social struktur (Uzzi, 1996), där målsättning-
en med företagssamarbetet framförallt är att möjliggöra starka allianser, 
stärka företagens anseende och legitimitet, samt att få tillgång till fler och 
mer diversifierade resurser och socialt kapital (Parmigiani & Rivera-Santos, 
2011). 

Ur ett resursberoendeperspektiv motiveras företagssamarbeten av företa-
gens strävan att skaffa sig kontroll över vitala resurser (Hillman, Withers, & 
Collins, 2009; Pfeffer & G. Salancik, 1978). Ett grundläggande antagande är 
företags beroende av resurser som ägs av andra, vilket leder till maktkamper 
och osäkerhet. Samarbeten mellan företag blir därför ett sätt att få tillgång 
till dessa resurser och samtidigt minska osäkerheten. Företagssamarbeten 
stärker också de enskilda företagen i relation till tredje part, såsom konkur-
renter, myndigheter och branschorganisationer (Hillman, et al., 2009; Parmi-
giani & Rivera-Santos, 2011; Pfeffer & G. Salancik, 1978). 

Legitimitet är den bärande drivkraften bakom samarbeten ur ett perspek-
tiv som tar fasta på företagens många (och ibland stridiga) intressenter (’sta-
keholders’), primära (anställda, ägare, kunder och leverantörer), såväl som 
sekundära (intresseorganisationer, myndigheter, media, etcetera). Företags-
ledningens roll är att balansera dessa intressen och ett sätt att göra det är 
företagssamarbetet; genom samarbeten kan företaget lära sig mer om de 
olika intressenterna och påverka dem i gynnsam riktning och försäkra sig om 
deras stöd. Företag har i detta sammanhang en preferens för mäktiga och 
framträdande samarbetspartners med hög trovärdighet, eftersom de genom 
samarbetet kan få del av sin partners goda rykte (Freeman, 1984; Laplume, 
Sonpar, & Litz, 2008). 

Legitimitet är den bärande drivkraften för företagssamarbeten även inom 
det som brukar kallas för institutionell teori. Företag agerar ur detta perspek-
tiv i en institutionell miljö av förväntningar om hur företag bör (synas) agera 
och vara (Brunsson & Olsen, 1990; DiMaggio & Powell, 1983). Förvänt-
ningarna är generellt konforma, vilket leder till processer som gör företag 
mer lika när alla företag approcherar samma institutionella schablonbild 
(DiMaggio & Powell, 1983; Grey, 2009). Företagssamarbetet är med dessa 
utgångspunkter närmast att betrakta som en genväg för att efterkomma ett 
isomorft tryck – genom att samarbeta med andra företag som bättre efterlik-
nar den förväntade bilden kan företaget själv tillägna sig och projicera sam-
ma bild. Trycket är i många fall dubbelt då även företagssamarbetet i sig 
självt är den schablon för företagande till vilket företagen måste anpassa sig 
(Heugens & Lander, 2009; Scott, 1995).  

Utanför Parmigiani och Riviera-Santos dualistiska uppställning med Or-
ganizational Economics och Organization Theory finns det forskning om 
samarbeten som utgår från helt andra typer av grupperingar än företag, men 
som ändå undersöker samarbeten i en ekonomisk kontext. De centrala meta-
forerna är då nätverket och gemenskapen (snarare än företaget).  
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Forskningen kring industriella nätverk tar följaktligen sin utgångspunkt i 
nätverket, och därför blir också samarbetet det normala och inte en anomali 
som behöver förklaras. Det är nätverket, inte företagen som ingår i nätverket, 
som är samarbetets främsta förmånstagare. Perspektivet har annars berör-
ingspunkter med komplimentaritets- och transaktionskostnadsperspektivet 
inom Organizational Economics (se ovan), men den teoretiska traditionen 
går tillbaka till bland annat svensk organisations- och distributionsforskning. 
De tidiga empiriska resultaten på 1970-talet (se t.ex. Håkansson & Melin, 
1978; Håkansson & Östberg, 1975; Melin, 1977) bildade ett ramverk för 
forskning kring nätverksrelationer och nätverksaktiviteter inom och mellan 
företag (Blomberg & Werr, 2006). Analysen utgår från grundläggande anta-
ganden om beroende och heterogenitet. För det första behöver företag fler 
resurser än de kan kontrollera och för det andra är resurser i grunden unika. I 
kombination innebär det dels att företagen måste samarbeta (eftersom de är 
beroende av externa resurser) och dels att de måste anpassa sig till varandra 
för att matcha de resurser som de antingen säljer eller köper (eftersom resur-
ser är heterogena). Ju bättre anpassningen mellan aktörerna blir, desto lägre 
blir också transaktionskostnaderna. Relationer utvecklas alltså för att möjlig-
göra ekonomiskt utbyte och för att utnyttja komplimentariteten mellan aktö-
rer och deras resurser. De resulterande nätverksstrukturerna med aktörer och 
resurser både möjliggör och förhindrar industriell dynamik (Blomberg & 
Werr, 2006). Dynamiken möjliggörs genom att hög grad av anpassning leder 
till hög grad av förtroende i relationerna vilket underlättar informationsflö-
den och därmed även innovation och lärande. Dynamiken förhindras där-
emot av aktörernas preferens för de relationer i vilka de redan har investerat 
tid och resurser för anpassning vilket gör nätverken trögrörliga (Elg & Jo-
hansson, 1997; Hammarkvist, Mattsson, & Håkansson, 1982; Liljegren, 
1988). Nätverksforskningen är numera ett etablerat inslag även i företags-
ekonomi, men inflytandet på den traditionella organisations- och strategi-
forskningen förblir ändå begränsat. Dess terminologi har tagits upp utan att 
dikotomin organisation-marknad på allvar kunnat utmanas; inom företags-
ekonomin har nätverket fortsatt vara en instabil och mer eller mindre tempo-
rär mellanform mellan de naturliga tillstånden marknad eller organisation 
(Jarillo, 1988; Saxenian, 1990). 

Forskningen kring industriella nätverk rör sig på en aggregationsnivå 
ovanför företagen. Ett steg i motsatt riktning utgörs av forskningen kring 
sociala nätverk och praktikgemenskaper. Praktikgemenskaper är informella 
grupper som karaktäriseras av en delad repertoar av rutiner, tillvägagångs-
sätt, gester, språk och kognitiva kartor (Brown & Duguid, 1991). Men ge-
menskapen är också ett delat projekt i vidare bemärkelse, en strävan att inte 
bara lösa de uppgifter som ligger närmast för stunden, utan även att utveckla 
sin förmåga och verksamhet. Grundsynen på gemenskapen är med andra ord 
mycket positiv; den utgör inte bara ett sammanhang för socialisering, ut- och 
inlärning, men också för lärande och innovation (Hackman, 1990). Under-
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tagens inbäddning i en bredare social struktur (Uzzi, 1996), där målsättning-
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sökningar av sociala nätverk är däremot inte så mycket en teori som en me-
tod. Finns det en kvantifierad interaktion uppställd i matrisform – det må 
vara mängden e-mejl en grupp personer skickar till varandra, eller antalet 
putsningar som en grupp schimpanser utför – går det att analysera och gra-
fiskt representera som ett socialt nätverk. Applicerbarheten gör att analysen 
av sociala nätverk kan användas för grupperingar som annars är svåra att 
ringa in, som till exempel informella organisationer (Blomberg & Werr, 
2006). Det har utnyttjats inom ramen för analyser av praktikgemenskaper där 
nätverksanalyser används för att konstituera vad som utgör en gemenskap 
(Schenkel, 2002). Praktikgemenskapens teoretiskt definierade egenskaper får 
genom det ett empiriskt grundat kvantitativt uttryck.  

Vad som antas vara företagssamarbetets drivkrafter varierar, som genom-
gången ovan visar, med det teoretiska perspektivet. För att bringa reda i 
överlappen, motsättningarna och luckorna bland existerande teorier föreslår 
Parmigiani och Riviera-Santos (2011) att man utgår från två idealtypiska 
former för företagssamarbeten: ’sam-utforskning’ av nya möjligheter (’co-
exploration’) och ’sam-utnyttjande’ av gamla vissheter (’co-exploitation’). 
Begreppsparet är för övrigt hämtat från March (1991) som dock använder 
dem i ett inomorganisatoriskt sammanhang (utan förleden ’co-’). Vad de 
föreslår är en slags antitypologi som understryker likheterna mellan olika 
samarbetsformer och mellan det inom- och mellanorganisatoriska (och 
egentligen också mellan olika teoretiska perspektiv); oavsett formell eller 
strukturell form kan ett företagssamarbete – precis som ett företag – beskri-
vas i termer av sam-utforskning och sam-utnyttjande. 

Sam-utforskning präglas av sökande, variation, risktagande, experimente-
rande, flexibilitet och innovation (March, 1991; Parmigiani & Rivera-Santos, 
2011). Den grundläggande drivkraften för företagssamarbeten som sam-
utforskning skapar är utforskandet av ny kunskap. Mer specifikt pekar Par-
migiani och Riviera-Santos på Inkpen och Dinurs tre lärandeagendor: att lära 
sig mer om samarbeten i sig; att få tillgång till (snarare än att förvärva) spe-
cifik kunskap och att utveckla ny kunskap (Inkpen, 2002; Inkpen & Dinur, 
1998). Det är lätt att intuitivt acceptera sam-utforskandet som en drivkraft 
bakom företagssamarbeten; utforskning av ny kunskap, det som med en an-
nan begreppsapparat skulle kallas för innovativt lärande, har länge pekats ut 
av flera forskare som det grundläggande skälet till och aktiviteten i företags-
samarbeten (se bl.a. Bidault & Cummings, 1994; Morris & Hergert, 1987). 
Innovationer genom företagssamarbeten framstår för många företag som 
snabbare och billigare alternativ till att utveckla en produkt eller tjänst helt 
inom det egna företaget (Bidault & Cummings, 1994); företagssamarbeten 
gör att företag kan nå en kritisk nivå av personella och finansiella resurser 
för ett innovationsprojekt, även om de inte förfogar över alla dessa resurser 
själva (Killing, 1983); slutligen förbättras innovationsprocessen om fler före-
tag deltar (Nueno & Oosterveld, 1988). 
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Sam-utnyttjande präglas av förfining, produktion, effektivitet, urval, im-
plementering och verkställande (March, 1991; Parmigiani & Rivera-Santos, 
2011). Den grundläggande drivkraften för företagssamarbeten som sam-
utnyttjande skapar är utnyttjandet av befintlig kunskap för att effektivare 
kunna använda befintliga resurser och därigenom expandera företagets vär-
deskapande aktiviteter inom ramen för det redan givna (det March 1991, s. 
71, benämner ”old certainties”). Sam-utnyttjande framstår inte omedelbart 
som en uppenbar drivkraft bakom företagssamarbeten – det är inte alldeles 
självklart att utnyttjandet av befintlig kunskap sker lättare i företagssamarbe-
ten än inom företaget. Den viktigaste förklaringen ges med ett resursberoen-
deperspektiv (se ovan) och rör skalfördelar: genom att kombinera existeran-
de kunskap och övriga resurser i företagssamarbeten möjliggörs högre utväx-
ling på företagens tillgångar än vad som kan uppnås inom företagen var för 
sig (Hillman, et al., 2009; Pfeffer & G. Salancik, 1978). 

Företagssamarbetets utmaningar 
Vid sam-utforskning är den största utmaningen som företag möter risken att 
en samarbetspartner otillbörligen införskaffar eller kommer över information 
som eliminerar de eventuella företagsspecifika konkurrensfördelar som före-
taget besitter (Parmigiani & Rivera-Santos, 2011). Grey (2009) fäster emel-
lertid uppmärksamheten vid det paradoxala i att risken för appropriering 
också är det som ur ett institutionellt perspektiv är själva företagssamarbetets 
drivkraft, strävan efter mimetisk isomorfism (härmning, med ett enklare 
ord). 

Den största utmaningen vid sam-utnyttjande är slack i någon av samar-
betsparternas aktiviteter. Ineffektivt resursutnyttjande riskerar att omintetgö-
ra företagssamarbetets eventuella skalfördelar och därmed också hela poäng-
en med samarbetet (Parmigiani & Rivera-Santos, 2011). Sättet att hantera 
utmaningen – med gemensamma rutiner, täta kontakter, standardiserade 
förfaringsätt, etcetera – utgör emellertid samtidigt en utmaning, eftersom det 
är åtgärder som skapar preferens för de relationer i vilka man redan har inve-
sterat tid och resurser för anpassning. I och med det hämmas en dynamisk 
utveckling av potentiellt nyskapande samarbeten med nya partners. (Elg & 
Johansson, 1997; Hammarkvist, et al., 1982; Liljegren, 1988).  

Man kan här ana att ett drag av dualism hos företagssamarbetets utma-
ningar. Det som är utmaningar i ett teoretiskt sammanhang är drivkrafter i ett 
annat och det som är lösningar i ett praktiskt sammanhang blir till problem i 
ett annat. Det förklaras eventuellt av något Parmigiani och Riviera-Santos 
nämner endast i förbigående: spänningen mellan sam-utforskning och sam-
utnyttjande som uppstår eftersom företagssamarbeten i realiteten kombinerar 
de rena idealtypiska formerna (Parmigiani & Rivera-Santos, 2011). March, 
som ursprungligen myntat begreppsparet utforskning-utnyttjande, menar att 
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sökningar av sociala nätverk är däremot inte så mycket en teori som en me-
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Sam-utnyttjande präglas av förfining, produktion, effektivitet, urval, im-
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förhoppningar om att kunna förena utforskning med utnyttjande är en i grun-
den romantisk (men inte nödvändigtvis dödfödd) tanke (March, 1996). Mer 
elaborerad, men med ett något annorlunda fokus, är Bidault och Cummings 
(1994) beskrivning av den grundläggande spänningen mellan innovations-
processer och företagsamarbeten. Innovationsprocessen präglas av det even-
tuella – kanske kommer man lyckas tekniskt med det man föresatt sig, kan-
ske är innovationen gångbar kommersiellt, kanske måste inriktningen för 
innovationsarbetet ändras, kanske blir det inget alls. Företagssamarbetet 
däremot präglas av olika managementåtgärder för att minska osäkerheten, 
främst genom att kontraktuellt säkra det egna företagets intressen. Kontrakt 
kan vara mer eller mindre skickligt skrivna, men de kan aldrig omfatta alla 
de eventualiteter en innovationsprocess för med sig – strävan efter riskredu-
cering i företagssamarbeten riskerar alltså att bli ett managementinducerat 
hinder för innovationsprocessen (Bidault & Cummings, 1994). Motsättning-
en mellan innovationsprocessens krav på flexibilitet och företagssamarbetets 
krav på tydliga kontrakt blir större ju radikalare innovationen och de teknis-
ka skillnaderna mellan företagen är och ju större ekonomisk potential 
innovationen har (Bidault & Cummings, 1994). Men motsättningen varierar 
inte bara mellan olika företagssamarbeten utan också över tid inom samma 
företagssamarbete. I tidiga stadier av innovationsprocessen är möjligheten att 
kontraktuellt förutsäga framtiden som minst och det är också därför i dessa 
stadier som försöken till riskreducering kan göra störst skada (Bidault & 
Cummings, 1994). 

I en avhandling från 2004 (’Alliances for Innovation’, Linnarsson) disku-
teras spänningen mellan den kontraktuella och innovativa logiken med ut-
gångspunkt företagssamarbetets dynamik. Inledningsvis konstateras att före-
tagssamarbetets tidiga utforskande fas skiljer sig från de senare faserna av 
injustering och kommersialisering. Både utformningen av hur samarbetet 
bedrivs och av innovationen i sig måste därför justeras när företagssamarbe-
tet utvecklas. Ju högre anpassbarhet företagen kan uppvisa i de båda dimen-
sionerna, desto mindre blir spänningen mellan kraven på flexibilitet och 
kraven på tydlighet (Linnarsson, 2004). Även om man framgångsrikt anpas-
sar både det sätt man bedriver samarbetet på och det man samarbetar kring, 
kommer det att uppstå situationer där kravet på flexibilitet överlappar kravet 
på tydlighet. I dessa situationer bör kravet på flexibilitet styra och samarbe-
tets kontrakt skrivas i form av öppna avsiktsförklaringar. Det resulterar i en 
kvarvarande osäkerhet som inte kan reduceras med kontrakt eller formella 
samarbetsstrukturer – men väl med förtroende (Kim & Wilemon, 2002; Lin-
narsson, 2004; Werr & Linnarsson, 2004). 

Till dualismen kan man följaktligen foga ett utmärkande drag av dynamik 
som, åtminstone implicit, utgör den underliggande grundproblematik som 
skapar många av företagssamarbetets utmaningar. Men om det är där många 
av berättelserna om företagssamarbeten börjar så är det – precis som i ex-
emplet ovan – med förtroende berättelserna slutar. Förtroende kan till exem-
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pel bryta ner gränser mellan individer i ett samarbete och samtidigt skapa 
nya gränser kring samarbetet (Blomberg, Löwstedt, & Werr, 2007); förtro-
ende kan motverka illojalitet och utnyttjande av en partners sårbarhet och 
samtidigt främja pålitlighet och tillförlitlighet (Parmigiani & Rivera-Santos, 
2011). Förtroende kan öka vinsten för företagssamarbeten (Wassmer, 2008); 
koordinera komplexa samarbeten (Ren, Gray, & Kim, 2009) och fungera 
som ett smörjmedel för social interaktion (London, Rondinelli, & O’Neill, 
2006; Selsky & Parker, 2005). Förtroende kan minska svåruppskattad osä-
kerhet och beräkningsbar risk (Parmigiani & Rivera-Santos, 2011); förtroen-
de kan skapa förståelse mellan samarbetspartners (Gulati & Sytch, 2007) och 
minska transaktions- och relationskostnader (Gulati & Sytch, 2007; Ring & 
Vandeven, 1994; Wincent, 2008; Zaheer & Venkatraman, 1995). Förtroende 
kan fördjupa sociala relationer och underlätta komplext lärande (van Wijk, 
Jansen, & Lyles, 2008). 

Betraktar man uppräkningen ovan – som säkert är ofullständig – framstår 
förtroende som företagssamarbetets deus ex machina. För att uttrycka sig en 
aning raljant: intrigen blir meningslös när förtroende till sist ändå löser allt.  

Enstaka teoretiska urkunder vittnar om att det inte är så enkelt. Den mest 
uppenbara skada som förtroende kan vålla är att behovet av kontroll (över en 
samarbetspartner) ignoreras vilket skapar sårbarhet (Langfred, 2004). I ett 
dynamiskt perspektiv kan förtroende skapa rigida kognitiva mönster hos 
deltagarna i ett företagssamarbete och i förlängningen stereotyp respons på 
helt olika utmaningar (Molina-Morales, M. Martínez-Fernández, & Torlò, 
2011; Thorgren & Wincent, 2011). Ett företagssamarbetes innovativa poten-
tial avtar med andra ord när för mycket förtroende likriktar uppfattningar, 
förväntningar, önskemål och aktiviteter (Molina-Morales, et al., 2011). För-
troende och preferensen för förtroende i sig (snarare än för vad man eventu-
ellt har möjlighet att åstadkomma affärsmässigt) kan också göra att företags-
samarbeten tillåts fortgå även sedan de förlorat sin innovativa och produkti-
va potential (Patzelt & Shepherd, 2008). 

I sin avhandling från 2004 komplicerar Cassandra Marshall bilden ytterli-
gare något (’Dating for Innovation’, Marshall, 2004a). Marshall ser som 
företagssamarbetets främsta utmaning förmågan att utnyttja resurser man 
inte kontrollerar för att sedan förvalta resultatet i den egna organisationen 
utan hämmande hierarkisk kontroll (Marshall, 2004a, 2004b). Eftersom sam-
arbeten ofta drivs av enskilda medarbetare och förbluffande ofta utan led-
ningens vetskap är den utmaning som Marshall formulerar i hög grad per-
sonlig.8 Det är storleken och styrkan i medarbetarnas personliga nätverk som 
avgör hur framgångsrikt företagssamarbetet blir (Marshall, 2004a). Även här 
tycks förtroende ge det slutgiltiga svaret; det är med hjälp av förtroliga vän-
skapsband som medarbetare kan arbeta ’på tvären’ över organisatoriska 

                                
8 Marshall drar dock inte det personliga till sin spets utan riktar utmaningen i form av en fråga 
till den traditionella företagshierarkins företrädare - cheferna (Marshall, 2004a).  
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gränser i innovativa projekt utan de formella företagshierarkiernas hämsko 
(Marshall, 2004a). Det personliga och förtroendebaserade företagssamarbe-
tet för emellertid med sig stora påfrestningar för de enskilda medarbetarna. 
De upplever en mer eller mindre ständig känsla av skam för att de otillbörli-
gen utnyttjar personliga vänskapsband för snöd vinning. Känslan blir akut 
när medarbetarnas egna företag ensidigt avslutar ett samarbete, ofta utan 
vidare förklaringar eller avslutande möten. De förtroendefulla relationer som 
möjliggjort samarbetet förbyts då till en känsla av misslyckande och dåligt 
samvete gentemot dem man samarbetat med (Marshall, 2004a). 

Förtroende, som tycks ge så många svar och lösningar på företagssamar-
betets olika utmaningar, är alltså också ett problem och en utmaning i sig. 
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Teoretiska utgångspunkter 

När jag med intervjuer som verktyg inledningsvis närmade mig företagssam-
arbetets praktik gjorde jag det med en föreställning om att förtroende (och 
eventuellt också svek) var avgörande för att förstå hur företagssamarbeten 
fungerade. Det som jag med denna utgångspunkt fann i informanternas svar 
var oförenligheter – gång på gång återkom informanterna till valsituationer 
där alla tillgängliga alternativ hade negativa konsekvenser. Ett teoretiskt 
begrepp som fångar upp den här typen av empiriska fenomen är det dilem-
mabegrepp som diskurspsykologen Michael Billig och hans kollegor intro-
ducerar i boken ’Ideological Dilemmas’ (Billig et al., 1988). Som boktiteln 
antyder har dilemmat hos Billig ideologiska förutsättningar: motsatta ideolo-
giska system ställs i vardagliga sammanhang mot varandra som hornet i 
dilemmat. Samtal med mina informanter tycktes bekräfta detta, men också 
att de ideologiska motsättningarna inte var tillräckliga förutsättningar för att 
ett verkligt dilemma skulle uppstå. Den form i vilket företagssamarbetet 
bedrevs och det sätt som formen för företagssamarbetet utvecklades över tid 
tycktes skapa motstridiga situationella förutsättningar som i lika hög grad 
som ideologi var dilemmats ursprung. När jag i den här avhandlingen an-
vänder Billigs dilemmabegrepp har jag därför strukit epitetet ’ideologiska’, 
eftersom företagssamarbetets dilemman är både ideologiska och situationel-
la. 

Teorikapitlet börjar med en inledande definition av begreppet förtroende 
och ett förslag till en distinktion mellan förtroende och tillit. Därefter följer 
en presentation av dilemmabegreppet och i tur och ordning dess förutsätt-
ningar, ideologi respektive situationer. Jag kommer sedan sammanfatta av-
handlingens aspekter och fenomen i ett gemensamt problemområde. Kapitlet 
avslutas med en reflektion över det pragmatiska förhållningssätt som präglat 
sammansättningen av problemområdet. 

Förtroende – inte tillit 
Engelskans ’trust’ är ett betydelsedigert ord. I språklexika har substantiv-
formen sju grundbetydelser, verbformen har åtta (trust, n, ; trust, v, Oxford 
English Dictionary).9 I språkfilosofisk mening utgör de ordets betydelser, 
                                
9 I tidig medeltida engelska även ett adjektiv (trust, adj, Oxford English Dictionary). 
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9 I tidig medeltida engelska även ett adjektiv (trust, adj, Oxford English Dictionary). 
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dess formella och publika definitioner (Säljö, 2000; Vygotskij, 1986, 1987). 
För mina syften är betydelsen inte lika intressant som den mening ordet trust 
får när det används i olika mer eller mindre lokala praktiker, i språkfilosofisk 
mening ordets innebörd (Säljö, 2000; Vygotskij, 1986, 1987). Användningen 
av ordet ’trust’ – dess innebörd – står emellertid i relation till dess betydelse 
genom att användningen av ordet i en betydelse skiljer sig från användning-
en av ordet i en annan betydelse (även om skillnaden i användning inte följer 
de formella och publika definitionerna på ett förutsägbart sätt).10 Det kan 
därför vara klargörande att fastslå vilken betydelse av ordet ’trust’ som jag 
utgår ifrån när jag undersöker ordets innebörd. För substantivet respektive 
verbet är det med Oxfords English Dictionary definition fråga om:  

 

Trust, n:  Confidence in or reliance on some quality or attribute of a person or 
thing, or the truth of a statement. (trust, n, Oxford English Dictionary) 

Trust, v: To have faith or confidence; to place reliance; to confide. (trust, v, 
Oxford English Dictionary) 

Motsvarigheten på svenska är enligt Nationalencyklopedins engelska ord-
bok: 

Subst.: förtroende (för), tillit (till). (trust, Nationalencyklopedin) 

Verb: ha förtroende för, lita på. (trust, Nationalencyklopedin) 

Man kan konstatera att verbformen inte lika lätt låter sig översättas som sub-
stantivformen. Antingen krävs ett hjälpverb (ha) eller en annan ordstam (lita) 
vilket dock förändrar betydelsen en smula. Med substantivet förhåller det sig 
tvärtom eftersom svenskan erbjuder två nyanser i formerna ’förtroende (för)’ 
och ’tillit (till)’. Båda är lika goda översättningar av ’trust (in)’, men speglar 
olika betydelser. Skillnaden är inte särkilt stor, men den bildar trots det en 
vattendelare i tidigare forskning. Sztompka (1998; 1999) beskriver de två 
versioner av trust som motsvarar svenskans förtroende respektive tillit. 
’Trust’ i betydelsen förtroende är i grunden en bedömning av om en person 
går att lita på. Bedömningen beror dels på den bedömde personens pålitlig-
het, dels på förmågan att hysa förtroende hos den som gör bedömningen. Det 
är en förmåga som i det individuella fallet är en psykologisk egenskap. Som 
en kollektiv social egenskap i ett samhälle är förmågan att hysa förtroende 
det som man kan benämna tillit. Snarare än en bedömning talar vi då en ty-
                                
10 En mening som “Put not your trust in money, but put your money in trust.” (trust, n, Oxford 
English Dictionary) visar till exempel på två ganska skillda betydelser av ordet ’trust’. Bety-
delse och innebörd hänger även ihop genom att fastställandet av ett ords betydelse också är en 
form av användning som därmed ger ordet inte bara betydelse utan även innebörd i den lokala 
praktik som det innebär att skriva ett lexikon.  
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pisk orientering som flera individer uppvisar inför osäkra situationer 
(Sztompka, 1998, 1999). Om denna orientering är dominerande i ett samhäl-
le kan man tala om en tillitskultur som karaktäriseras av att..: 

…apart from any rational calculations of trustworthiness, or individual psy-
chological predilections, people not only routinely tend to, but are culturally 
encouraged to express a trustful orientation toward their society, its regime, 
organizations and institutions, fellow citizens, as well as their own life-
chances and biographical perspectives. (Sztompka, 1998, s. 21) 

En sådan kultur har enligt Sztompka (1998; 1999) flera positiva funktioner: 
den frigör mänsklig agens och möjliggör handlande, stärker det sociala nät-
verk som binder människor samman, ökar toleransen gentemot främlingar, 
stärker banden mellan individen och kollektivet och bidrar till känslan av 
tillhörighet och meningsfull identitet, samt sänker ekonomins transaktions-
kostnader. Sztompka menar att frigörandet av mänsklig agens blir särskilt 
viktig i förhållande till de abstrakta system som utmärker den sena moder-
nismen (Giddens, 1990, 1991; Sztompka, 1998), eftersom dessa bäddar ur de 
sociala relationerna ur den lokala kontexten och gör dem oberoende av tid-
rummet (Giddens, 1990, 1991). Genom denna urbäddning går de relevanta 
sociala relationerna i förhållande till en situations inneboende risk inte att 
bedöma. Förtroende, som är avhängigt en bedömning, är i en sådan situation 
en omöjlighet. Det enda som kan frigöra handlandet är därför tillit. Paradox-
alt nog sammanfaller det ökade behovet och betydelsen av tillit med en till-
litskris i samhället som kommer till uttryck i ökat fokus på utvärderingar och 
kontrollsystem (Stevrin, 1998).11 

Tillit är i stor utsträckning sociologins begrepp i analysen av individens 
relation till samhället, medan förtroende hör hemma inom företagsekonomin 
i analysen av relationer mellan företag och mellan individer. I tidigare forsk-
ning görs distinktionen mellan tillit och förtroende sällan, kanske på grund 
av att engelskan saknar den språkliga nyanseringen som finns på svenska. 
Genom Giddens urbäddningsbegrepp får vi emellertid ett sätt att tydliggöra 
skillnaden mellan tillit och förtroende som inte bara gör skillnad på hur 
många personer som är inblandade eller hur välgrundad bedömningen av 
någon eller någots tillförlitlighet är: tillit är verksamt i en urbäddad generell 
kontext, förtroende i en inbäddad specifik situation (jmf. Giddens, 1990, 
1991). Det är förtroende – inte tillit – som är den här textens empiriska fo-
kus.  

                                
11 Stevrins bok ’Tillitskrisen’ (1998) har bland många andra förtjänster en i princip uttöm-
mande redogörelse för tillitsbegreppets olika aspekter, dock utan att nämna just skillnaden 
mellan tillit och förtroende. 
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av att engelskan saknar den språkliga nyanseringen som finns på svenska. 
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mellan tillit och förtroende. 
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Dilemma 
En härledningsregel som inleds med en tvådelad försats, disjunktionen A 
eller B, följt av premisserna A ger C och B ger C, ger alltid slutsatsen C. 
Retoriskt används regeln i förening med att C är mindre gynnsamt och har då 
betydelsen att oavsett hur du väljer, så är du ställd. Det är så vi känner di-
lemmat (som betyder just tvådelad sats): en omöjlig valsituation som saknar 
lösning. På en teoretisk nivå löser förtroende de organisatoriska dilemman 
som uppstår i och med företagssamarbeten. I den konkreta företagsekono-
miska praktiken är förhållandena inte så enkla. Situationer som betyder nå-
got, där någonting står på spel, är inte entydiga utan rymmer flera möjlighe-
ter att tänka, tala och handla. Hur ska till exempel en projektledare på ett 
större företag förhålla sig till en mindre samarbetspartner som man övervä-
ger att byta ut för att utöka sina affärsmöjligheter, när projektet man samar-
betar kring visade sig ha större potential än man först räknat med? Å ena 
sidan kan man fortsätta samarbetet men därmed gå miste om sagda affärs-
möjligheter. Å andra sidan kan man byta samarbetspartner, göra fler och 
större affärer, men samtidigt svika det förtroende man fått som möjliggjort 
samarbetet. Oavsett hur man väljer får det negativa konsekvenser, och oav-
sett hur man väljer kan man inte vara säker på att det andra alternativet, det 
som inte realiserats i handling, hade varit bättre.  

Projektledarens belägenhet är betecknande: förtroendet möjliggör samar-
betet, men innebär samtidigt ett dilemma. Det är en central aspekt; att be-
skriva den praktik som användandet av förtroende utgör är att beskriva di-
lemman. Billig beskriver i inledningskapitlet till boken ’Ideological Dilem-
mas’ (Billig, et al., 1988) dilemmats karaktär. Han menar att dilemmat för-
visso har sina rötter i valsituationen, men att det också kan förstås i en vidare 
bemärkelse. Själva det vardagliga tänkandet och talandet kretsar kring di-
lemman där alternativ ställs mot varandra i dialogisk form. Projektledaren 
ovan är ställd inför en omöjlighet, samtidigt är det också tvärtom: dilemmat 
rymmer olika möjligheter, och det är kring dilemmat som motstridiga hand-
lingsalternativ och hela spektret dem emellan kan övervägas och diskuteras. 
Övervägandena föregås av mer eller mindre stelnade språkliga uttryck, så-
som talesätt, ordspråk och maximer.12 Motstridigheter kan uttryckas direkt 
genom att två påståenden ställs mot varandra. Billig visar emellertid med 
hjälp av ordspråket ”för många kockar förstör soppan” att överväganden 
kring dilemman också kan uttryckas indirekt.13 Dilemmat här avslöjas av 
gradadverbialet ’(allt-) för’. ’För’ inkluderas inte av en slump, utan för att ge 
utrymme för två åsikter samtidigt; man bör inte vara för många personer när 
man samarbetar, men det är inte fel att vara många och man bör i alla hän-
delser var några stycken. Det sistnämnda exemplet tydliggör också på vilket 
                                
12 Det ska visa sig att språkliga resurser utöver metaforer och maximer kan komma till an-
vändning, men mer om dessa längre fram. 
13 På engelska lyder ordspråket “Too many cooks spoil the broth”. 
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sätt ordstäv kan föregå tanke och tal; att man bör vara några men inte för 
många i ett samarbete ger knappast i sig någon vägledning till exakt hur 
många man bör vara. Det är till exempel skillnad på att bygga kärnkraftverk 
och på att resa tält. Däremot fungerar ordstävet som en möjliggörare för 
övervägandet; oavsett om man är kärnkraftsingenjör eller campare kan man 
med hjälp av uttrycket om kockarna och soppan diskutera och överväga hur 
många som bör delta. Maximen är, för att likt Billig använda ett vackert 
uttryck av Francis Bacon, argumentets frö, inte dess blomma (Billig, et al., 
1988; jmf. även Wittgenstein, 1992, anmärkning 329). 

Man kan tänka sig olika ursprung till dilemmat som projektledaren har att 
ta ställning till i exemplet ovan. Dels finns ett stråk med faktiska omständig-
heter: en liten flexibel partner är måhända lika nödvändig i ett inledande 
skede av ett samarbete, som en större och mer resursrik partner är i en för-
djupningsfas. Utan en liten partner inleds inget projekt, med en liten partner 
kan projektet aldrig nå sin fullbordan. Olika situationer av samarbeten ska-
par på så sätt inherenta motsättningar i samarbetet. 

Dels finns ett idémässigt stråk om vad man bör och inte bör göra: man bör 
inte svika ett förtroende, alldeles oavsett vad fördelarna kan vara, men man 
bör samtidigt alltid ta vara på möjligheter som dyker upp. Det är inte 
osannolikt i fallet ovan att någon uttalar just orden ”man bör inte svika ett 
förtroende”. Det är ett uttryck som väl är, om inte metaforiskt, så åtminstone 
halvt stelnat i sin form. Det är i alla händelser inte tomma etiketter som kan 
fästas vid en redan meningsfull inre men ordlös föreställning (om att förtro-
ende är bra och att svek är dåligt) hos dem som uttalar dem. Med en köttig 
snarare än sinnlig liknelse, beskriver Bakhtin (1981) detta förhållande som 
att de ord vi yttrar till hälften finns i någon annans mun; de har redan en 
betydelse från tidigare användning. I anpassningen till det aktuella dilemmat 
kan innebörden förändras, men det är inte en förändring som börjar från ett 
betydelselöst ursprungsläge. Implikationen är att den idémässiga betydelsen, 
det idémässiga stråket i dilemmat, i första hand är en social företeelse, inte 
mental. Annorlunda uttryckt: det idémässiga stråket i dilemmat är ideolo-
giskt, inte kognitivt. 

Ideologi 
När ideologin kring förtroende i företagssamarbeten används i den företags-
ekonomiska praktiken uppstår komplikationer, hinder, undantag och problem 
som gör att de mer renodlade ideologiska tankegångarna modereras, föränd-
ras, förses med brasklappar och vägs mot sina egna motsatser. När ideologin 
på detta sätt är levd, snarare än framteoretiserad, tenderar språkets centrifu-
gala krafter att dominera (Bakhtin, 1986; Billig, et al., 1988; Edley, 2001; 
Wertsch, 1991) och dilemmat snarare än påbudet präglar de ideologiska 
framställningarna. Under andra retoriska förutsättningar kan förhållandena 
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12 Det ska visa sig att språkliga resurser utöver metaforer och maximer kan komma till an-
vändning, men mer om dessa längre fram. 
13 På engelska lyder ordspråket “Too many cooks spoil the broth”. 
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och på att resa tält. Däremot fungerar ordstävet som en möjliggörare för 
övervägandet; oavsett om man är kärnkraftsingenjör eller campare kan man 
med hjälp av uttrycket om kockarna och soppan diskutera och överväga hur 
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vara omvända. Tydligast är detta i religiösa, politiska och vetenskapliga tex-
ter där de centripetala krafterna i språket gör ideologin strömlinjeformad, 
auktoritativ och fixerad (Bakhtin, 1986; Billig, et al., 1988; Wertsch, 1991). 
Man kan här tala om en intellektuell ideologi, i motsats till den levda (Billig, 
et al., 1988; Edley, 2001). Även om förtroendets intellektuella ideologi ald-
rig förverkligas i sin rena form är den intressant att studera för att kunna 
urskilja de ideologiska dragen i den företagsekonomiska praktikens dilem-
man. Det är alltså den intellektuella ideologin jag intresserar mig för, även 
om jag hädanefter benämner den endast ideologi. I sin intellektuella form är 
det en formaliserad systematisk filosofi, nära förknippad med sin retoriska 
förutsättning – det är i lugn och ro och med akademisk skolning i ryggen 
som man bäst kan formalisera och uttrycka en sådan systematik (Aron, 1977; 
Billig, et al., 1988). 

Men, för att återigen parafrasera Bakhtin, i vilka munnar ska man titta, 
var finns företroendets intellektuella ideologi mest utpräglat centripetalt rea-
liserad? Förtroende är ett betydande ideologiskt begrepp inom både politik 
och religion, men när det gäller förtroende i just företagssamarbeten är det 
vetenskapliga texter inom företagsekonomi som är mest relevanta – det finns 
som tidigare påpekats ett helt vetenskapsområde som sysselsätter sig med att 
utreda förtroendets roll i företagssamarbeten. 

Dilemmat undviks när den intellektuella ideologin skrivs fram; det pres-
sas ned i fotnoter, ignoreras eller delas upp mellan separata texter (Billig, et 
al., 1988). Att upptäcka motsättningarna i den intellektuella ideologin kring 
förtroende kräver med andra ord ett visst mått av tolkningsarbete. Billig 
(1988) föreslår att det sker med någon form av hermeneutisk ansats direkt i 
den text som föreligger för att på så sätt analytiskt kunna sluta sig till de 
implicita motsatserna.  Jag kommer i den här avhandlingen i stället leta efter 
explicit uttryckta motsatser till ideologin kring förtroende i separata texter. 
De separata texterna är sammanställda kring begrepp som kontrasterar för-
troende: kontroll och svek. Begreppen kan ses som förtroendets dilemmatis-
ka motpoler eller ideologiska demarkationer.14 

Situationer 
Utgångspunkten för en situationell förståelse av företag är enkel: vid sidan 
av kända variabler som påverkar ett företags egenskaper finns ytterligare 
eventualiteter – ’contingencies’ – som påverkar egenskaperna indirekt, ge-
nom moderering av den kända variabeln. I formell mening kan en egenskap 
hos ett företag, Y, alltså inte sättas i en enkel bivariat relation till en variabel 
X, utan beror också på förekomsten och nivån på en eventuell variabel W 

                                
14 Demarkationsbegreppen är utvalda bl.a. med hjälp av bibliometriska metoder, se kapitlet 
Postbyråkrati och intresset för förtroende. 
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(Donaldson, 2001). Formellt görs en åtskillnad mellan egenskaper och even-
tualiteter. Egenskaper är beroende variabler som betecknar företaget och 
eventualiteter är de oberoende variabler som förklarar dem (Donaldson, 
2001).15 Det låter banalt och självklart (och är det också i viss mån), den 
viktiga poängen är emellertid att förståelsen av ett företag alltid måste sättas 
i relation till företagets mer eller mindre unika situation. I tidig situationell 
organisationsteori förenades den situationella utgångspunkten med en ambi-
tion att förklara företagets struktur. I kombination bildar det en teori om 
anpassning och jämvikt: en missanpassning av företagets egenskaper till dess 
eventualiteter innebär en slags tvetydighet där eventualiteterna pekar i en 
riktning, företaget och dess egenskaper i en annan. Så länge ett företag be-
finner sig i ett läge av missanpassning kommer det sträva efter att anpassa 
sina egenskaper tills dess jämvikt uppstår. Det är en mycket klassisk bild av 
organiserandets grundläggande rörelse, från oordning och tvetydighet, till 
ordning och tydlighet (Eisenberg, 2006; Weick, 1969). 

Senare uppdateringar av den situationella organisationsteorin har utökat 
listan av variabler på båda sidor om beroendet: eventualiteter kan omfatta 
inte bara ett företags teknologiska utmaningar, konkurrenter och kulturella 
kontext, utan också dess egna målsättningar; egenskaper betecknar inte en-
dast företagets struktur utan också enskilda projekts utformning (Howell, 
Windahl, & Seidel, 2009). I det senare fallet, när fokus flyttar från företaget 
till projektet (i generell mening) sker en intressant förskjutning av teorin som 
inte bara är en kvantitativ utvidgning. Förhållandet mellan eventualiteter och 
egenskaper görs då otydligare genom att kausaliteten tonas ned och ersätts 
av samtidigheter. Projektet är något annat än företaget och låter sig inte 
fångas in i samma kausala modell. På samma sätt förhåller det sig med före-
tagssamarbetet: det verkar i motsatt riktning mot traditionell organisering; 
från ordning och tydlighet till oordning och tvetydighet (Browning, et al., 
1995; McAllister, 1995). Ett sätt att beskriva företagssamarbetet inom ramen 
för den situationella organisationsteorin är därför att säga att företagssamar-
betets eventualiteter också är dess egenskaper. Egenskaperna är med andra 
ord i sig eventuella. Företaget är därför en mindre lämplig modell och ut-
gångspunkt för förståelsen av företagssamarbeten.  Jag finner anledning att i 
en situationell beskrivning av företagssamarbeten röra mig bort från de kau-
sala sambanden och anpassningen till en tänkt jämvikt. Hållningen innebär 
en slags radikalisering av det situationella och innebär också att jag avstår 
från strukturella ambitioner. Jag ser i stället olika samarbeten som olika situ-
ationer som utgörs av de eventuella egenskaper som realiseras. A priori antas 
om dessa situationer endast att: a) man samarbetar med någon; b) man sam-
arbetar kring något och; c) samarbetena kan ha egenskaper utöver a och b. 
Vem man samarbetar med, vad man samarbetar kring och vilka övriga egen-

                                
15 I sin utvidgning räknar teorin med en återkoppling från egenskaper till eventualiteter (Do-
naldson, 2001). 



 40 
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skaper ett samarbete kan ha är däremot en öppen empirisk fråga som får sitt 
svar i kapitlet Företagssamarbetets situationer. 

Företagssamarbetets problemområde – aspekter och 
fenomen  
Ideologi, situationer och dilemman är delfenomen i avhandlingens övergri-
pande problemområde, se Figur 1:  
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Figur 1: Företagssamarbetets problemområde. 

De olika delfenomenen speglar problemområdets olika aspekter: i sin intel-
lektuella form är ideologi framförallt ett textuellt fenomen; situationer fram-
förallt ett icke-språkligt och kontextuellt fenomen. Mellan dessa finns före-
tagssamarbetets dilemma, en praktik med både ideologiska (textuella) och 
situationella (kontextuella) förutsättningar. 

Sammansättningen av problemområdet är i första hand kunskapsstrate-
gisk; företagssamarbetets praktik kan förstås som dilemman som i sin tur har 
påtagliga ideologiska och situationella förutsättningar. I praktikens dilemma 
är det dock svårt att helt urskilja detaljerna i de olika förutsättningarna, ideo-
logi och situationer har därför analyserats som separata fenomen. Ideologi 
och situationer utgör följaktligen analytiska externaliteter i förhållande till 
praktikens dilemma, emedan de i sin tur själva är givna fenomen i problem-
området. 
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Ett pragmatiskt upplysningsprojekt – tillbaka till den 
ojämna marken 
På övergripande nivå är målsättningen med den här avhandlingen att föränd-
ra förståelsen av företagssamarbeten och av förtroendets roll i företagssam-
arbeten. Det är en problematiserande ansats eftersom utgångspunkten är att 
tidigare förståelse om och kring fenomenet behöver omprövas snarare än 
kompletteras. Sandberg och Alvesson (2010) menar att problematisering inte 
bör vara ett mål i sig. I stället bör man sträva efter att finna nya sätt att tänka 
kring det som redan anses vedertaget och därigenom bryta institutionalisera-
de upprepningar av mindre fruktbara resonemang. Chouliaraki och Fairc-
lough (1999) beskriver den epistemiska vinsten man då uppnår som en för-
flyttning från en låst position till en annan mer adekvat med fler möjligheter 
och alternativ (se även Calhoun, 1995; C. Taylor, 1989). Alla sådana för-
flyttningar måste betraktas som temporära och lokala. Det är både ett konsta-
terande och ett ställningstagande: problematiseringar som på allvar tystar 
tidigare sätt att resonera är alltjämt mycket ovanliga; de är i mina ögon inte 
heller önskvärda. En förändrad förståelse av ett fenomen – i det här fallet 
förståelsen av företagssamarbeten och av förtroendets roll i företagssamarbe-
ten – berikas av att försättas i ett dialogiskt förhållande tidigare uppfattning-
ar, i synnerhet om perspektiven inte är kompletterande utan konkurerande. 
Den epistemiska vinst med viss varaktighet som en förändrad förståelse kan 
ge är en utvidgning av resonemangen, inte en förflyttning.16 

Ambitionen att utvidga epistemet inordnar avhandlingen i upplysnings-
traditionen. Det förpliktigar, eftersom man i denna tradition tänker sig att 
man med vetenskapliga metoder kan nå kunskap som har en högre säkerhet 
än kunskap man kan uppnå med andra metoder: religiösa, politiska, journa-
listiska, litterära eller helt vardagliga. Liksom Chouliaraki och Fairclough 
(1999) accepterar jag dock det perspektivbundna med ett sådant kunskaps-
privilegium – det är i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar 
som jag kan uttala mig med större säkerhet än andra.  

Likaledes är det i relation till syftet och frågeställningarna som problem-
området och den teoretiska begreppsapparaten utformats på det sätt som 
sammanfattas i Figur 1. Det är fråga om en konceptualisering – att aspekter 
kan hänföras till olika strata, att pilarna i figuren har en viss riktning, att 
vissa fenomen inte inkluderats, etcetera, speglar avhandlingen och inte verk-
ligheten som sådan. Konsekvensen i Figur 1 är sålunda pragmatisk, inte me-
tafysisk: dilemman är ett användbart sätt att beskriva företagssamarbetenas 
utmaningar som i sin tur verkar ha både idé- och omständighetsmässiga för-
utsättningar. Även om det går att skönja dessa direkt i dilemmana är de lätta-
re att i detalj och fullständighet urskilja var för sig, konceptualiserade och 

                                
16 Kanske är förflyttning av epistemet både vanligare och mer önskvärt i naturvetenskapliga 
sammanhang där möjligheten att slutgiltigt vederlägga tidigare uppfattningar är större.  
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utmaningar som i sin tur verkar ha både idé- och omständighetsmässiga för-
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16 Kanske är förflyttning av epistemet både vanligare och mer önskvärt i naturvetenskapliga 
sammanhang där möjligheten att slutgiltigt vederlägga tidigare uppfattningar är större.  
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undersökta som de separata fenomenen ideologi respektive situationer.17 Ett 
sådant antimetafysiskt förhållningsätt kan förvisso betraktas som en metafy-
sisk hållning i sig (Hacking, 1999). Har denna hållning i så fall ett namn är 
det pragmatism (Czarniawska, 2005; Rorty, 1982). 

Pragmatisk konsekvens leder förr eller senare till metafysiska inkonse-
kvenser, så även i denna avhandling. Den viktigaste av dessa rör stratifie-
ringen av problemområdets aspekter (se Figur 1): Billig – vars begrepp di-
lemma jag ju använder – går kanske med på att texter kan inordnas i olika 
genrer men knappast att dilemman kan sönderdelas i separata och identifier-
bara aspekter; allra minst aspekter som kan beskrivas som extra-textuella 
(Billig, 1997, 2002). Att använda det diskurspsykologiska dilemmabegreppet 
i en stratifierad konceptualisering är alltså ur en metafysisk synvinkel själv-
motsägande. Edley (2001), som liksom mig finner dilemmabegreppet så 
givande, för ett liknande resonemang när han diskuterar svårigheten med att 
skilja ord från handling. Han menar dels att ord är handlingar och dels att 
handlingar bara är tillgängliga med ord. Med andra ord föreligger det en 
slags dubbel ekvivalens mellan handlingar och ord som gör det meningslöst 
att skilja dem åt (Edley, 2001). Ett exempel som understryker Edleys reso-
nemang är att undersökningen av den här avhandlingens ickespråkliga kon-
text är gjord med hjälp av intervjuer – alltså med språket som redskap. 
Chouliaraki och Fairclough (1999) däremot, argumenterar mot textens pri-
mat. De framhäver då textens dialektiska förhållande till andra sociala prak-
tiker (till exempel ekonomiska). Det är bara i relation till dessa menar de, 
som exempelvis permanensen i vissa texter och det tillfälliga i andra kan 
förstås (Chouliaraki & Fairclough, 1999; men se även Parker, 1992).  

Jag finner diskussionen klaustrofobisk. Den tvingar fram ett ställningsta-
gande där inget behövs: att det ibland är användbart att se på ord och hand-
lingar som varandes samma sak, utesluter inte att det i andra fall är fruktbart 
att betrakta dem som särskiljbara aspekter av ett fenomen. Att jag därför i 
företagssamarbetets dilemman ser ord och handling som ett, medför följakt-
ligen inga hinder för mig att också relatera dilemmana till externaliteter – 
textuella (ideologi), såväl som kontextuella (situationer). 

Billig (2002) påpekar själv att de frågeställningar som exkluderats ur en 
teori har en tendens att smyga sig tillbaka. Ju skickligare forskaren tillämpar 
sin teori, desto mer konsekvent blir den teoretiska uteslutningen. Språket blir 
renare i linje med sina egna premisser. Det skänker analysen tydlighet, men 
de kvarvarande frågorna blir då också mer akuta och möjligheterna att ta sig 
an dem går förlorad: 

Ju noggrannare vi betraktar det faktiska språket, desto starkare blir konflikten 
mellan detta och vår fordran. (Logikens kristallrenhet hade ju inte uppdagats 

                                
17 Vagheten i motiveringen av konceptualiseringen är både oundviklig (Rorty, 1999) och 
önskvärd (Sandberg & Alvesson, 2010) – det är endast med initialt vaga termer som en verk-
lig utvidgning av epistemet blir möjlig. 
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för mig; utan den var en fordran.) Konflikten blir outhärdlig; fordran hotar nu 
att bli något tomt. – Vi har råkat ut på glatt is, där friktionen saknas, alltså be-
tingelserna är i viss mån ideala, men just därför kommer vi ingen vart. Vi vill 
gå; därför behöver vi friktionen. Tillbaka till den ojämna marken. (Wittgen-
stein, 1992, anmärkning 107) 

I den mån skillnaderna i min avhandling bildar ojämn mark är det för att 
bibehålla friktionen och möjligheten till rörelse. 
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Tillvägagångssätt 

Problemområdets tre delfenomen, ideologi, situationer och dilemma (se Fi-
gur 1), motsvaras av tre separata undersökningar, baserade på tre separata 
empiriska material.  

Undersökningen av problemområdets ideologi introduceras med en bibli-
ometrisk undersökning av citerings- och publiceringsstatistik för viktiga 
företagsekonomiska begrepp. Därefter undersöks vetenskapliga artiklar om 
begreppen Trust, Control och Betrayal med korpuslingvistiska och funktio-
nellt grammatiska metoder. 

Undersökningen av problemområdets situationer är baserad på intervjuer 
om företagssamarbeten som kategoriserats till ett index baserat på innehåll. 
Extraktioner ur indexet har analyserats med korrespondensanalys. 

Undersökningen av problemområdets dilemma är baserad på intervjuer 
om företagssamarbeten, förtroende och svek. Intervjuerna har transkriberats 
ordagrant och analyserats med hjälp av funktionell grammatik. 

Tillvägagångssättet i undersökningarna av de olika delfenomenen i pro-
blemområdet skiljer sig åt. Skillnaderna motsvarar skillnaderna mellan de 
aspekter som de olika delfenomenen representerar, se Figur 1 ovan och Ta-
bell 1 nedan:  

Tabell 1: Fenomen och metoder. 

 Situationer Ideologi Dilemma 

Aspekt Kontext Text Praktik 
Analytisk ansats Empiristisk Empiristisk Tolkande 

Grundmaterial Intervjuer 
Publicerings- och 
citeringsstatistik 

Vetenskapliga 
artiklar Intervjuer 

Språk Svenska Engelska Engelska Svenskaa 
Analysenhet Index Bibliometrisk data Konkordanser Transkriptioner 

Metod Korrespondensanalys Tidsserieanalys 

Korpuslingvistik 
och funktionell 
grammatik 

Funktionell 
grammatik 

Transkriptionsmetod Refererande, med 
klargörande citat 

- Ordagrann 

a) En intervju undantagen. 
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Tre skillnader är framträdande i Tabell 1. Den första rör skillnaden mellan 
ideologi och situationer. Undersökningen av ideologin, som motsvarar pro-
blemområdets textuella aspekt, är baserad på konkordanser som bibehåller 
grundmaterialets textuella egenskaper. Undersökningen av situationerna som 
motsvarar problemområdets kontextuella aspekt, är baserad på index som 
omvandlar text till koder baserat på innehåll (Ryan & Bernard, 2000).18 

Den andra skillnaden rör språket. Ideologin representeras av vetenskapli-
ga artiklar på engelska. Det är inte ett resultat av en preferens för engelska, 
utan en indirekt effekt av strävan efter ett urval av artiklar med de mest ren-
odlade ideologiska framställningarna. Dessa är skrivna på engelska, även i 
en svensk företagsekonomisk kontext och praktik. 

Den tredje skillnaden rör ideologi och situationer å ena sidan och dilem-
ma å den andra: ideologi och situationer är analytiska externaliteter i förhål-
lande till praktikens dilemma, emedan de i sin tur själva är givna fenomen i 
problemområdet (se Figur 1). Undersökningen av ideologi och situationer 
präglas därför av en empiristisk strävan. Analysen av dilemmat däremot, 
följer redan från början de analytiska stråk som framkommit i undersökning-
arna av situationerna och ideologin. Metodologiskt får därför analysen av 
dilemmat en mer tolkande och jämförande karaktär. 

Forskningssammanhang – Gränslöst Management 
Mot bakgrund av det påstådda skiftet från industrisamhälle till kunskaps-
samhälle kom det 2002 en antologi (Scener ur ett företag, Löwstedt & 
Stymne, 2002b) där ett flertal organisationsforskare från Handelshögskolan i 
Stockholm undersökte hur människor omsätter – eller kanske snarare iscen-
sätter – kunskap i handling i sin dagliga arbetssituation (Löwstedt & Stymne, 
2002a). Boken gav många svar på den frågan men resulterade också i nya 
frågeställningar: hur löser företag problemet med sin kunskapsförsörjning 
och kunskapsgenerering i samarbete med andra företag och hur omsätts 
kunskap i handling mellan organisationer? De frågorna utgör bakgrunden till 
forskningsprojektet Gränslöst Management, ett samarbete mellan Mälarda-
lens Högskola, Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. 

Inom ramen för Gränslöst Management bedrivs olika projekt, bland annat 
två avhandlingsprojekt varav ett är mitt. Forskargruppen som är knuten till 
Gränslöst Management har varit det forskningssammanhang framför andra 
där jag fortlöpande presenterat mitt arbete och erhållit kritik och stöd. 

                                
18 Med hjälp av modern teknik är skillnaden mellan index och konkordanser inte längre lika 
tydlig; i den mjukvara som jag använt för indexeringen kan man från det kodifierade indexet 
lätt borra sig tillbaka till den underliggande texten (jmf. även Richards & Richards, 1991). 
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18 Med hjälp av modern teknik är skillnaden mellan index och konkordanser inte längre lika 
tydlig; i den mjukvara som jag använt för indexeringen kan man från det kodifierade indexet 
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Undersökning av problemområdets ideologi 
Undersökningen syftar till att ge en bibliometrisk introduktion till undersök-
ningen av problemområdets ideologi och till att beskriva ideologin både 
översiktligt och i fördjupning kring centrala begrepp och aktörer. 

Introduktionen presenterar dels de viktigaste företagsekonomiska begrep-
pen i vetenskapliga artiklar och dels hur användningen av dem utvecklats 
sedan 1997.  

Undersökningen av ideologin baseras på konkordanser som tagits fram ur 
tre korpusar. Konkordansernas semantiska fält har kartlags med hjälp av 
korpuslingvistik, de centrala begreppen och sociala aktörers framställning i 
konkordanserna har undersökts med hjälp av funktionell grammatik. 

Bibliometrisk introduktion till undersökningen av ideologin 
De 100 mest förekommande begreppen inom management år 2008 har sam-
manställts med hjälp av en ordlista baserad på titlar, nyckelord och referat i 
Social Sciences Citation Index (SSCI). Ordlistan baserar sig på en sökning 
som begränsats till år 2008 och till ämnesområdena som motsvarar manage-
ment i en bredare bemärkelse, vad man på svenska kan kalla för företags-
ekonomi (’Business’, ’Management’ och ’Operations Research & Manage-
ment Science’ SSCI, 2008).19 Sökresultatet i form av titlar, nyckelord och 
referat av 7590 engelskspråkiga artiklar (samtliga artiklar i SSCI inom före-
tagsekonomi publicerade år 2008) har sammanställts i ett textdokument och 
legat till grund för en ordlista skapad i ett datorprogram för korpusanalys 
(Wordsmith, 2010). 

Publicerings- och citeringsutvecklingen för ordlistans 100 oftast före-
kommande ord (formord och genrespecifika ord undantagna) har extraherats 
ur SCCI åren 1990–2008 inom samma ämnesområden som legat till grund 
för ordlistan.20 Publiceringsstatistiken innehåller det antal gånger ett begrepp 
använts i titlar, nyckelord och/eller referat. Citeringsstatistiken innehåller det 
antal gånger en av de publicerade artiklarna blivit refererad till, från en an-
nan artikel i SSCI. Utvecklingen av antalet publiceringar och citeringar för 
varje enskilt begrepp har indexerats till 1997. Den indexerade utvecklingen 
har viktats mot utvecklingen för hela databasen inom samma ämnesområden, 

                                
19 Överlappen mellan de tre områdena är betydande. När sökningen som här görs på alla tre 
områden samtidigt räknas varje artikel dock bara en gång. Se bilaga 2 för sökoperatorer och 
begränsningar som har använts i SSCI. 
20 Principer för ordlistan: formord har uteslutits; genrespecifika ord har uteslutits; ingen 
matchning av gemener/versaler; ingen trunkering; ingen lemmatisering. Undantag: Ord av 
samma lemma som i olika former finns med bland de 100 mest förekommande orden har 
slagits ihop; ej självständiga betydelseord (som främst ingår i nominalgrupper med ett annat 
ord) har uteslutits; ’IT’ har särsökts med matchning av gemener/versaler; ord som förekom-
mer i färre än totalt 1000 artiklars titlar, nyckelord och/eller referat åren 1990–2008 har ute-
slutits. 
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för att rensa varje begrepps utveckling från utvecklingen av hela ämnet.21 
Den indexerade utvecklingen för citeringar och publiceringar har kombine-
rats i ett gemensamt index där citeringar och publiceringar viktats lika. Re-
sultatet har sammanställts i diagramform som alltså visar hur intresset för de 
100 viktigaste företagsekonomiska begreppen år 2008 utvecklats sedan år 
1990 i relation till indexåret 1997. 

Översiktlig undersökning av ideologin – semantiska fält 
Den översiktliga undersökningen av ideologin har gjorts genom en kartlägg-
ning av de semantiska fälten i vetenskapliga artiklar om Trust, Control och 
Betrayal. Kartläggningen har skett i semantiskt annoterade konkordanser 
extraherade ur korpusar som baserats på artiklar om de olika begreppen.  

Den semantiska annoteringen integrerar innehållsanalys med diskursana-
lys på ett sätt som ger en omfattande överblick över ideologins huvudsakliga 
innehåll (Wilson, 1993). 

Korpusar 
Korpusar har sammanställts av artiklar som rör begreppen Trust (’förtroen-
de’), Control (’kontroll’) och Betrayal (’svek’). Artiklarna har valts ut med 
hjälp av Hirchindex (H-index) som beräknats i SSCI. Indexet sorterar artik-
larna efter hur många gånger de citerats, och h-värdet visar hur många artik-
lar som citerats fler gånger än sitt rangordningsnummer. Dessa artiklar har 
inkluderats i respektive korpus. Samtliga begrepps h-värde är fasställt per 
2009-04-05 (samtidigheten utgör ett reliabilitetskriterium för urvalet). Sök-
ningarna har gjorts på respektive begrepp i titlar, nyckelord och/eller referat 
utan trunkering i SSCI, inom områdena ’Business’, ’Management’ och ’Ope-
rations Research & Management Science’ (samma ämnesområden som låg 
till grund för den bibliometriska introduktionen). Sökningen har begränsats 
till engelskspråkiga artiklar åren 1990–2008. Ett undantag utgörs av begrep-
pet Betrayal. För att inte antalet artiklar som berör Betrayal ska bli för litet 
har sökningen trunkerats (’betray*’) och inget h-värde har använts. För att 
förhindra att samma artikel används i flera korpusar har följande sökhierarki 
använts: Betrayal; Trust men inte Betrayal; Control men inte Betrayal eller 
Trust, se bilaga 3. De artiklar där ’betray’ förekommer i betydelsen ’avslö-

                                
21 Statistiken är alltså relativ i två bemärkelser, dels i förhållande till basåret, dels i förhållande 
till utvecklingen för ämnesområdena ’Business’, ’Management’ och ’Operations Research & 
Management Science’ som helhet. För den skull att någon skulle få för sig att upprepa detta 
experiment (vilket härmed inte alls rekommenderas): Utvecklingen för hela databasen måste 
sammanställas på årsbasis, år för år (på grund av en begränsning i sökfunktionen i SSCI). För 
varje år måste även citat som riktar sig bakåt inkluderas. Resultatet blir en triangelformad 
matris som växer ju närmare man kommer dagens datum. Hela citerings- och publiceringssta-
tistiken ryms i en matris på 927 rader och 20 kolumner.  
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Undersökning av problemområdets ideologi 
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sedan 1997.  
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varje enskilt begrepp har indexerats till 1997. Den indexerade utvecklingen 
har viktats mot utvecklingen för hela databasen inom samma ämnesområden, 

                                
19 Överlappen mellan de tre områdena är betydande. När sökningen som här görs på alla tre 
områden samtidigt räknas varje artikel dock bara en gång. Se bilaga 2 för sökoperatorer och 
begränsningar som har använts i SSCI. 
20 Principer för ordlistan: formord har uteslutits; genrespecifika ord har uteslutits; ingen 
matchning av gemener/versaler; ingen trunkering; ingen lemmatisering. Undantag: Ord av 
samma lemma som i olika former finns med bland de 100 mest förekommande orden har 
slagits ihop; ej självständiga betydelseord (som främst ingår i nominalgrupper med ett annat 
ord) har uteslutits; ’IT’ har särsökts med matchning av gemener/versaler; ord som förekom-
mer i färre än totalt 1000 artiklars titlar, nyckelord och/eller referat åren 1990–2008 har ute-
slutits. 
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för att rensa varje begrepps utveckling från utvecklingen av hela ämnet.21 
Den indexerade utvecklingen för citeringar och publiceringar har kombine-
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innehåll (Wilson, 1993). 
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lar som citerats fler gånger än sitt rangordningsnummer. Dessa artiklar har 
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ja’, ’visa’ (tre fall), har uteslutits. I övriga korpusar har bortfall i form av ej 
tillgängliga artiklar förekommit i ett fall för begreppet Control. 

Representativitet går före uniform storlek i urval av texter till korpusar 
(Sinclair, 2005), varför h-värdet har styrt korpusarnas storlek. Sammanlagt 
rymmer de tre korpusarna drygt 1,8 miljoner ord, se Tabell 2: 

Tabell 2: Korpusar. 

Korpus Begrepp Svensk motsvarighet H-värde Antal artiklar Antal ord 

Korpus T Trust Förtroende 84 84 833 688 
Korpus C Control Kontroll 83 82a 804 152 
Korpus B Betrayal* Svek 33b 30c 203 497 
*) Trunkerad till ’betray*’ 
a) Bortfall av en ej tillgänglig artikel. 
b) Inget h-värde har använts, siffran avser samtliga artiklar som matchat sökkriterierna. 
c) Tre artiklar som avser ej relevant betydelse av begreppet har uteslutits. 
 
Korpusarna har normaliserats i textformat (ASCII22) med korrekt textordning 
(de typiska två kolumnerna i vetenskapliga artiklar kan i annat fall ställa till 
problem). Referenslistor och friliggande författarpresentationer har uteläm-
nats. 

Konkordanser 
Ur varje korpus har konkordanser extraherats. Extraheringen av konkordan-
ser ur korpusarna smalnar av det textuella underlaget till att bara gälla de 
meningar som innehåller det begrepp som står i fokus. Extraheringsvillkoren 
har gjorts så att varje rad i konkordansdatabasen bildar en hel mening som 
innehåller det begrepp som korpusen bygger på. Konkordanser extraherade 
ur Korpus T består alltså av meningar som innehåller ordet ’trust’, konkor-
danser extraherade ur Korpus C består av meningar som innehåller ordet 
’control’, konkordanser extraherade ur Korpus B består av meningar som 
innehåller ordet ’betray*’. Konkordanserna är sammanställda i Tabell 3. 

Tabell 3: Konkordanser och begrepp. 

Konkordans Begrepp Svensk motsvarighet Antal ord 

Konkordans T Trust Förtroende 155 105 
Konkordans C Control Kontroll 94 142 
Konkordans B Betrayal* Svek 20 897 
*) Trunkerad till ’betray*’. 

Semantisk annotering och utmärkande semantiska fält  
Konkordanserna har åsatts semantisk annotering (SEMTAG) med hjälp av 
UCREL Semantic Analysis System (USAS) utvecklat vid Lancaster Univer-

                                
22 ’American Standard Code for Information Interchange’. 
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sity, University Centre for Computer Corpus Research on Language (UC-
REL) (Rayson, 2008). Annoteringen grupperar en texts lexikon i semantiska 
fält indelade efter ord som innehållsmässigt är associerade till samma (men-
tala) koncept. Grupperingen innehåller således både synonymer och antony-
mer (t.ex. ’confident’/’certain’/’uncertain’) såväl som hyperonymer och 
hyponymer (t.ex. ’emotion’/’confident’) (Archer, Wilson, & Rayson, 2002; 
Rayson, 2008). Med lexikon som utgångspunkt sätts sedan varje ord i rela-
tion till sin textuella kontext; annoteringen skiljer följaktligen på till exempel 
ordet ’good’ beroende på hur det används: negerat eller onegerat; som en 
jämförelsevis tom interjektion eller som adjektiv eller adverb; samt vem eller 
vad det refererar till (Wilson, 1993). 

Annoteringen är uppdelad i knappt 500 semantiska fält, fördelade på 21 
huvudfält (Archer, et al., 2002 se även bilaga 4). Under respektive fält finns 
generiska växlar som till exempel markerar genus. De olika annoteringarna 
kan dessutom förekomma i kombinationer och åtskiljs då i annoteringen med 
’/’.  

För varje konkordans i Tabell 3 har de mest utmärkande semantiska fälten 
tagits fram. Det har gjorts genom att varje konkordans har satts i relation till 
de övriga två konkordanserna som i kombination fått tjäna som referenskon-
kordans.23 Genom att jämföra den aktuella konkordansen med referenskon-
kordansen kan varje semantiskt fälts Keyness beräknas.24 Beräkningen jäm-
för projicerad förekomst av ett semantiskt fält i en konkordans med den ob-
serverade förekomsten. Det statistiska måttet är logsannolikhet som bättre än 
chi-kvadratavståndet förmår sålla bort extremt ovanliga händelser, men som 
i likhet med chi-kvadratavståndet inte bygger på antagande om en speciell 
underliggande fördelning (Dunning, 1993; Oakes, 1998; Rayson, Berridge, 
& Francis, 2004). De semantiska fält som har en hög Keyness är alltså inte 
de vanligast förekommande semantiska fälten i respektive konkordans, utan 
de mest utmärkande. Beräkningarna har utförts i Wordsmith (Wordsmith, 
2010). 

Fördjupad undersökning av ideologin – funktionell grammatik 
Den funktionellt grammatiska undersökningen av konkordanserna syftar till 
att ge en fördjupad men ändå systematisk beskrivning av problemområdets 
ideologi (jmf. Hellspong & Ledin, 1997). I centrum för undersökningen står 
begrepp och sociala aktörer (Trust-Parties, Control-Board och Betrayal-
Trustee) och deras textuella relationer till meningarnas ideationella figur(er) 
och till realisering av ansvar. De sociala aktörerna har också använts som 
urvalskriterier för extraktioner av mindre (och därmed analyserbara) kon-
kordanser ur de ursprungliga konkordanserna. 

                                
23 Vilket ju ger 3 referenskonkordanser: T+C, T+B och C+B. 
24 Keyness skulle på svenska bli ungefär ’nyckelvärde’. 
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23 Vilket ju ger 3 referenskonkordanser: T+C, T+B och C+B. 
24 Keyness skulle på svenska bli ungefär ’nyckelvärde’. 



 52 

Sociala aktörer och nya mindre konkordanser 
De mest utmärkande sociala aktörerna (aktörer som är animata) för Konkor-
dans T, C och B har tagits fram på ett liknande sätt som de mest utmärkande 
semantiska fälten (se ovan). Den lista som tagits fram med logsannolikhet är 
i detta fall en lista med innehållsord (och inte med semantiska fält).25 Från 
varje lista har sedan den mest utmärkande sociala aktören – den med högst 
Keyness – valts ut. De är för Konkordans T Parties (’parter’), för Konkor-
dans C Board (’styrelse’) och för Konkordans B Trustee (’betrodd person’). 
Med hjälp av de utvalda sociala aktörerna har mindre konkordanser extrahe-
rats ur de ursprungliga konkordanserna T, C och B. De nya konkordanserna 
TP, CB och BT innehåller dels de ursprungliga begreppen Trust, Control och 
Betrayal, men dels också i samma mening de sociala aktörerna Parties, 
Board och Trustee.26 De tre mindre konkordanserna är sammanställda i Ta-
bell 4: 

Tabell 4: Konkordanser, begrepp och sociala aktörer. 

Konkordans Begrepp – Social aktör Svensk motsvarighet Antal ord 

Konkordans TP Trust – Parties Förtroende – Parter  4 425 
Konkordans CB Control – Board Kontroll – Styrelse 665 
Konkordans BT Betrayal – Trustee Svek – Betrodd person 2 024 

Begreppens och de sociala aktörernas funktionella grammatik 
Den mindre storleken på Konkordans TP, CB och BT tillåter dem att analy-
seras med funktionell grammatik. Funktionell grammatik är en omfattande 
språkmodell som räknar med flera metafunktioner och flera system för reali-
sering av olika språkliga funktioner (Halliday & Matthiessen, 2004; Holm-
berg & Karlsson, 2006; Karlsson, 2011). I den fördjupade undersökningen 
av ideologin är det konkordansernas erfarenhetsmässiga betydelse avseende 
skeenden och ansvar som har analyserats. 

Varje konkordans har analyserats i sin helhet två gånger: en gång med ut-
gångspunkt i respektive begrepp, en gång med utgångspunkt i respektive 
social aktör. Analysen har inletts med numeriska observationer av koppling-
arna mellan begrepp/aktörer och processer (skeenden). Varje enskild kopp-
ling har sedan analyserats sekventiellt i fyra steg.27 Det första steget rör vil-
ket ord som analysen gäller, det andra steget rör deltagarroll, det tredje steget 
rör processtyp och det fjärde steget rör ansvar, se Tabell 5.  

                                
25 Listan har alltså fungerat som ett urvalskriterium för sociala deltagare, men den är också 
intressant i sig, se bilaga 3. 
26 I urvalet av artiklar trunkerades Betrayal till Betray* för att öka underlaget. Resultatet är att 
korpusen är så stor att trunkeringen (och medföljande tvetydigheter) kan undvikas i konkor-
dansen BT; den innehåller alltså med visshet ordet Betrayal på varje rad. 
27 De kopplingar som har en frekvens på mer än en standardavvikelse över genomsnittsfre-
kvensen i respektive konkordans (se bilaga 5) har jag betraktat som utmärkande i konkordan-
sen. 
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Deltagartyperna som begreppen och de sociala aktörerna kan vara är För-
stadeltagare och Andradeltagare, Omständighet samt Process (det vill säga 
att begreppet i fråga är själva processen). 

Processtyperna jag räknar med är dels de inom den funktionella gramma-
tiken distinkta grundtyperna: Materiella processer (att göra), Mentala pro-
cesser (att uppleva) och Relationella processer (att vara) (Halliday & 
Matthiessen, 2004; Holmberg & Karlsson, 2006); dels gränstyperna Tillbli-
velseprocesser (att bli till), Skapandeprocesser (att skapa) och Verbala pro-
cesser (att säga). Gränstyperna är tydligt semantiskt urskiljbara i de aktuella 
konkordanserna (även om deras grammatiska konturer är vaga) och de bidrar 
därför till förståelsen av konkordansernas innehåll vilket motiverar att de 
inkluderats i analysen.28   

Ansvar realiseras i två kategorier: Intention och Påverkan. De kan före-
komma för sig, i kombination, eller inte alls. I det sistnämnda fallet är pro-
cessen att betrakta som en Händelse. 

Tabell 5: Steg i den grammatiska analysen av konkordanser. 

Steg 1 - Ord Steg 2 - Deltagarroll Steg 3 - Processtyp Steg 4 - Ansvar 

Trust Förstadeltagare Tillblivelse Intention & påverkan 
Parties Andradeltagare Skapande Intention 
Control Omständighet Materiell Påverkan 
Board Process Mental Händelse 
Betrayal  Verbal  
Trustee  Relationell  

De senare stegen realiseras inte alltid. Om begreppet eller den sociala aktö-
ren är en del av en omständighet eller process slutar analysen vid steg 2, är 
processen relationell är ansvarskategorierna i steg 4 inte tillämpliga, etcetera.  

Undersökning av problemområdets situationer 
Undersökningen av problemområdets situationer syftar dels till att bestämma 
företagssamarbetenas olika situationer och dels till att beskriva situationer-
nas egenskaper och hur de olika situationerna förhåller sig till varandra. 
Grundmaterialet i undersökningen är intervjuer. Dessa genomfördes i det 
inledande arbetet med projektet Gränslöst Management av samtliga forskare 
knutna till projektet. Intervjuerna kategoriserades till ett index baserat på 

                                
28 Halliday och Matthiessen (2004) räknar i ’Introduction to Functional Grammar’ – språk-
modellens verkliga standardverk – med 6 processtyper. Anpassningar motiverade av språk-
skillnader eller kunskapsintresse är vanliga; så räknar till exempel Holmberg och Karlsson 
(2006) med 4 processtyper för svenskan i linje med Andersen, Petersen och Smedegaard 
(2001) som funnit lika många i danskan. Också Hellspong och Ledin (1997) använder fyra 
processtyper, men kombinerar i samma kategorier processtyper med ansvarskategorier. 
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Sociala aktörer och nya mindre konkordanser 
De mest utmärkande sociala aktörerna (aktörer som är animata) för Konkor-
dans T, C och B har tagits fram på ett liknande sätt som de mest utmärkande 
semantiska fälten (se ovan). Den lista som tagits fram med logsannolikhet är 
i detta fall en lista med innehållsord (och inte med semantiska fält).25 Från 
varje lista har sedan den mest utmärkande sociala aktören – den med högst 
Keyness – valts ut. De är för Konkordans T Parties (’parter’), för Konkor-
dans C Board (’styrelse’) och för Konkordans B Trustee (’betrodd person’). 
Med hjälp av de utvalda sociala aktörerna har mindre konkordanser extrahe-
rats ur de ursprungliga konkordanserna T, C och B. De nya konkordanserna 
TP, CB och BT innehåller dels de ursprungliga begreppen Trust, Control och 
Betrayal, men dels också i samma mening de sociala aktörerna Parties, 
Board och Trustee.26 De tre mindre konkordanserna är sammanställda i Ta-
bell 4: 

Tabell 4: Konkordanser, begrepp och sociala aktörer. 

Konkordans Begrepp – Social aktör Svensk motsvarighet Antal ord 

Konkordans TP Trust – Parties Förtroende – Parter  4 425 
Konkordans CB Control – Board Kontroll – Styrelse 665 
Konkordans BT Betrayal – Trustee Svek – Betrodd person 2 024 

Begreppens och de sociala aktörernas funktionella grammatik 
Den mindre storleken på Konkordans TP, CB och BT tillåter dem att analy-
seras med funktionell grammatik. Funktionell grammatik är en omfattande 
språkmodell som räknar med flera metafunktioner och flera system för reali-
sering av olika språkliga funktioner (Halliday & Matthiessen, 2004; Holm-
berg & Karlsson, 2006; Karlsson, 2011). I den fördjupade undersökningen 
av ideologin är det konkordansernas erfarenhetsmässiga betydelse avseende 
skeenden och ansvar som har analyserats. 

Varje konkordans har analyserats i sin helhet två gånger: en gång med ut-
gångspunkt i respektive begrepp, en gång med utgångspunkt i respektive 
social aktör. Analysen har inletts med numeriska observationer av koppling-
arna mellan begrepp/aktörer och processer (skeenden). Varje enskild kopp-
ling har sedan analyserats sekventiellt i fyra steg.27 Det första steget rör vil-
ket ord som analysen gäller, det andra steget rör deltagarroll, det tredje steget 
rör processtyp och det fjärde steget rör ansvar, se Tabell 5.  

                                
25 Listan har alltså fungerat som ett urvalskriterium för sociala deltagare, men den är också 
intressant i sig, se bilaga 3. 
26 I urvalet av artiklar trunkerades Betrayal till Betray* för att öka underlaget. Resultatet är att 
korpusen är så stor att trunkeringen (och medföljande tvetydigheter) kan undvikas i konkor-
dansen BT; den innehåller alltså med visshet ordet Betrayal på varje rad. 
27 De kopplingar som har en frekvens på mer än en standardavvikelse över genomsnittsfre-
kvensen i respektive konkordans (se bilaga 5) har jag betraktat som utmärkande i konkordan-
sen. 
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Deltagartyperna som begreppen och de sociala aktörerna kan vara är För-
stadeltagare och Andradeltagare, Omständighet samt Process (det vill säga 
att begreppet i fråga är själva processen). 

Processtyperna jag räknar med är dels de inom den funktionella gramma-
tiken distinkta grundtyperna: Materiella processer (att göra), Mentala pro-
cesser (att uppleva) och Relationella processer (att vara) (Halliday & 
Matthiessen, 2004; Holmberg & Karlsson, 2006); dels gränstyperna Tillbli-
velseprocesser (att bli till), Skapandeprocesser (att skapa) och Verbala pro-
cesser (att säga). Gränstyperna är tydligt semantiskt urskiljbara i de aktuella 
konkordanserna (även om deras grammatiska konturer är vaga) och de bidrar 
därför till förståelsen av konkordansernas innehåll vilket motiverar att de 
inkluderats i analysen.28   

Ansvar realiseras i två kategorier: Intention och Påverkan. De kan före-
komma för sig, i kombination, eller inte alls. I det sistnämnda fallet är pro-
cessen att betrakta som en Händelse. 

Tabell 5: Steg i den grammatiska analysen av konkordanser. 

Steg 1 - Ord Steg 2 - Deltagarroll Steg 3 - Processtyp Steg 4 - Ansvar 
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Parties Andradeltagare Skapande Intention 
Control Omständighet Materiell Påverkan 
Board Process Mental Händelse 
Betrayal  Verbal  
Trustee  Relationell  

De senare stegen realiseras inte alltid. Om begreppet eller den sociala aktö-
ren är en del av en omständighet eller process slutar analysen vid steg 2, är 
processen relationell är ansvarskategorierna i steg 4 inte tillämpliga, etcetera.  

Undersökning av problemområdets situationer 
Undersökningen av problemområdets situationer syftar dels till att bestämma 
företagssamarbetenas olika situationer och dels till att beskriva situationer-
nas egenskaper och hur de olika situationerna förhåller sig till varandra. 
Grundmaterialet i undersökningen är intervjuer. Dessa genomfördes i det 
inledande arbetet med projektet Gränslöst Management av samtliga forskare 
knutna till projektet. Intervjuerna kategoriserades till ett index baserat på 

                                
28 Halliday och Matthiessen (2004) räknar i ’Introduction to Functional Grammar’ – språk-
modellens verkliga standardverk – med 6 processtyper. Anpassningar motiverade av språk-
skillnader eller kunskapsintresse är vanliga; så räknar till exempel Holmberg och Karlsson 
(2006) med 4 processtyper för svenskan i linje med Andersen, Petersen och Smedegaard 
(2001) som funnit lika många i danskan. Också Hellspong och Ledin (1997) använder fyra 
processtyper, men kombinerar i samma kategorier processtyper med ansvarskategorier. 
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innehåll och resultatet sammanställdes i en rapport (Börjeson & Vaigur, 
2006) och två artiklar (Blomberg, et al., 2007; Werr, Blomberg, & Löwstedt, 
2009). 

Intervjustudien och det indexeringsarbete som gjordes gemensamt inom 
Gränslöst Management har använts inom ramen för mitt avhandlingsprojekt 
för att genomföra en korrespondensanalys. De metodologiska avväganden 
och den metodologiska bearbetning jag ärver från mig själv och mina kolle-
gor, samt de metodologiska avväganden och den metodologiska bearbetning 
jag gjort i samband med korrespondensanalysen redovisas nedan i samman-
hållen form. 

Intervjustudie – situationer 
31 semistrukturerade intervjuer ligger till grund för undersökningen av pro-
blemområdets situationer (se bilaga 1). Intervjuerna har behandlat frågor 
som till exempel kring vilka typer av kunskap man samarbetar, vem/vilka 
man samarbetar med, hur själva samarbetet bedrivs och organiseras, och 
vilka de främsta utmaningarna i dessa samarbeten är. Intervjuerna har utförts 
ansikte mot ansikte eller per telefon och har varat i 30-90 minuter. Till stöd 
har en intervjuguide använts, se bilaga 1. Intervjuerna har spelats in och 
transkriberats i refererande form, med fullständiga citat där detta varit extra 
klargörande.  

Företagen som ingår i studien representerar olika branscher, logiker och 
storlekar (dock ej företag med färre än 10 personer anställda). Detta för att 
etablera en allmän bild av företagssamarbeten, snarare än en bransch- eller 
typspecifik. Således finns det bland företagen såväl verkstadsföretag, mjuk-
varuproducenter, generalagenter åt större bilproducenter samt rena konsult-
bolag. 

Informanterna från de olika företagen har valts ut för att representera före-
tagens centrala funktioner: personalledning, företagsledning/stabsfunktion, 
marknadsföring och försäljning, produktion och logistik samt forskning och 
utveckling. I varje företag har tre till fem personer intervjuats, antalet har 
varierats efter behov (i vissa företag har en person täckt in flera av de ovan 
nämnda funktionerna i företaget, och då har det inte behövts fler än tre eller 
fyra intervjuer). Informanterna har utlovats konfidentialitet för sig och sina 
företag. 

Index 
Undersökningens transkriberade intervjuer har lästs in i NVivo, en mjukva-
rumiljö för indexering (NVivo, 2010). De inlästa intervjuerna har sedan ko-
dats till indexposter med avseende på innehåll där varje indexpost motsvarar 
en egenskap hos samarbetet. 

Utgångspunkten för kodningen har varit tre frågor: 
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Vem samarbetar man med?  
Vad samarbetar man kring?  
Vad präglar i övrigt relationerna? 

 
Utifrån dessa har kodningen har skett i en iterativ process med flera personer 
inblandade och hela materialet har kodats i sin helhet två gånger för att förfi-
na indexposterna och etablera ett gemensamt tillvägagångssätt för kodning-
en.  Iterationen har fortsatt tills dess att indexet stabiliserats och kodningen 
slutat producera nya indexposter. Det slutliga indexet består av 110 index-
poster, fördelade i ett nodträd med upp till fyra nivåer (Se bilaga 6 för en 
förteckning av samtliga indexposter). Totalt har 158 741 ord kodats till in-
dexet. 

Kodningen ger det i grunden kvalitativa materialet kvantitativa kvaliteter, 
eftersom olika indexposter representerar olika innehåll som är representerat 
olika mycket i intervjuerna. Olika indexposter har därför olika många me-
ningar och ord knutna till sig. Baserat på antagandet att viktigt innehåll är 
mer frekvent representerat i intervjuerna än oviktigt innehåll, kan varje in-
dexposts – och därmed den egenskap den representerar – betydelse mätas 
med antalet ord som kodats till posten (Börjeson & Börjeson, 2010). 

Korrespondensanalys 
Kodningen av intervjuernas innehåll till indexposter är inte ömsesidigt ute-
slutande på grund av att den egenskap varje post representerar kan före-
komma samtidigt som en annan egenskap. Man kan därför vänta sig inter-
sektioner i indexposternas utbredning där samma ord i de transkriberade 
intervjuerna är kodat till flera indexposter. Intersektionerna har extraherats 
ur indexet med hjälp av korsindexering. Jag har tolkat intersektionerna som 
korrespondenser mellan de överlappande egenskaperna. Antalet ord i en 
intersektion ger ett numeriskt värde på korrespondensens styrka som blir 
meningsfullt när det sätts i relation antalet ord i andra intersektioner (se även 
Börjeson & Börjeson, 2010). Intersektioner mellan tre typer av egenskaper 
har extraherats ur indexet; Relationsegenskaper, Innehållsegenskaper och 
Övriga egenskaper. De tre typerna av egenskaper motsvarar de tre frågor 
som ställts till materialet (se ovan). 

Korrespondensernas styrka och inbördes relation har analyserats med kor-
respondensanalys. Analysen omfattar 50 av indexets 110 poster. Några av 
dessa har dock slagits samman vilket gör att korrespondensanalysen är base-
rad på 26 olika egenskaper (se bilaga 6). 

Korrespondensanalysen bygger på en jämförelse mellan observerade och 
projicerade värden (baserat på symetriska marginella sannolikheter) i de 
olika intersektionerna. Skillnaden mellan observerade och projicerade vär-
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den har omvandlats till metriskt transformerade chi-kvadratavstånd som 
linjäranpassas till två dimensioner (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010).  

Dimensionerna bildar en perceptuell karta där egenskaperna finns repre-
senterade. Litet avstånd mellan två egenskaper i den perceptuella kartan 
motsvarar en hög grad av korrespondens, långt avstånd representerar låg 
grad av korrespondens. Kartans utsträckning bestäms av relationsegenskaper 
och innehållsegenskaper. Interpretativ information tillförs av övriga egen-
skaper som är supplementära i modellen och som därmed inte påverkar di-
mensionerna eller relations- och innehållsegenskapernas placering i kartan 
(Greenacre, 1984). De statistiska beräkningarna har gjorts i SPSS (SPSS, 
2010). 

Tolkningen av den perceptuella kartan baseras dels på spridningen av 
egenskaper längs de olika dimensionerna, dels på grupperingen av egenska-
per längs dimensionerna. Tills stöd för den rent grafiska bilden används 
egenskapernas numeriska bidrag till och från de olika dimensionerna (se 
bilaga 6). En särskild tillgång i tolkningen är möjligheten att borra sig tillba-
ka från en datapunkt till de underliggande citaten eller referaten via databa-
sen av indexerade intervjuer. Informanternas resonemang beskriver nämli-
gen i ord de associationer som beskrivs grafiskt i korrespondensanalysen. 
Analysen av kartan är i slutänden ändå – som ordet perceptuell antyder – en 
fråga om subjektiv tolkning (Hair, et al., 2010). 

Indexposterna som valts ur indexet för att ingå i korrespondensanalysen 
är såväl pragmatiskt som statistiskt signifikanta (jmf. Hair, et al., 2010). Den 
pragmatiska signifikansen grundas i det förklaringsvärde de olika egenska-
perna som indexposterna motsvarar tillför i relation till de frågor som ställts 
till materialet. De indexposter som inte kommit i fråga motsvarar samarbets-
egenskaper som inte är intressanta i förhållande till de frågor som ställts eller 
som är så ringa representerade i indexet att deras betydelse kan uteslutas. 

Den statistiska signifikansen rör dels antalet dimensioner i modellen, dels 
antalet indexposter med tillräckligt god passform till modellen. En tumregel 
säger att dimensioner med lägre förklaringsvärde än 20 % inte bör inkluderas 
i lösningen (Hair, et al., 2010). Det ackumulativa förklaringsvärdet för de två 
första dimensionerna är drygt 85 % (52+33 %), den tredje dimensionen för-
klarar endast ytterligare 13 % av egenskapernas varians, varför denna och 
högre dimensioner har uteslutits. Korrelationen mellan de båda inkluderade 
dimensionerna har också befunnits vara tillräckligt låg för att modellen ska 
vara stabil. De olika egenskapernas passform till dimensionerna är generellt 
sett hög, med endast tre egenskaper vars varians förklaras med mindre än 50 
% av de båda dimensionerna. Värdena är ändå tillräkligt höga (> 40 %) för 
att inkludera egenskaperna i lösningen (jmf. Hair, et al., 2010).  

Korrespondensanalysen varianser och förklaringsvärden redovisas i bilaga 
6. 
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Undersökning av problemområdets dilemma 
Undersökningen syftar till att analysera problemområdets dilemma i förhål-
lande till problemområdets situationer och ideologi. Undersökningen baseras 
på transkriptioner av intervjuer med personer som arbetar mycket mellanor-
ganisatoriskt. Transkriptionerna har analyserats i en öppen tolkningsprocess 
som utnyttjat (funktionellt) grammatiska verktyg. 

Intervjustudie – dilemma 
18 öppna intervjuer ligger till grund för undersökningen av problemområdets 
dilemma (se bilaga 1). I fyra inledande intervjuer prövades först olika temata 
kring företagssamarbeten med informanter med olika typer av erfarenhet och 
bakgrund. 

I de följande 14 intervjuerna representerar informanterna ett mer sam-
manhållet urval. Samtliga kommer från stora listade svenska företag, aktiva 
på olika exportmarknader; samtliga är medarbetare – inte chefer – med om-
fattande erfarenhet av företagssamarbeten. Informanterna har i förväg fått 
information om att mitt intresse rör företagssamarbeten och förtroende. Var-
je intervju har inletts med att jag har frågat hur informanterna ställer sig till 
dessa begrepp. Efter det har intervjuerna tagit mycket olika vägar, beroende 
på informanternas förståelse och intresse för de olika begreppen. Målsätt-
ningen har varit att ställa så få frågor som möjligt, en ambition som i vissa 
intervjuer helt kunnat nås, i andra inte alls. Intervjuerna har varat i 30-120 
minuter och spelats in. Ordagrann transkribering har sedan gjorts av relevan-
ta intervjuavsnitt. Informanterna har utlovats konfidentialitet för sig och sina 
företag. 

Genremässigt märks skillnader mellan de vetenskapliga artiklarna (vars 
metodologiska behandling beskrivits ovan) och intervjuerna, vars analys 
beskrivs här. De förra påverkas i hög grad av språkets centripetala krafter 
vilket ger sofistikerade texter med fixerat innehåll. Dilemman i artiklarna 
tenderas därför att utelämnas, överbryggas eller upplösas i paradoxer. Inter-
vjuerna däremot, påverkas av språkets centrifugala krafter där dilemman är 
framträdande. Intervjuerna utgör alltså en egen textuell praktik, med egna 
retoriska förutsättningar (en praktik där en forskare intervjuar en informant). 
Samtidigt återspeglar de också den praktik jag främst är intresserad av, den 
av företagssamarbeten.29 Återspeglingen av företagssamarbetena kan ses som 
en speciell retorisk övning där jag som forskare ska övertygas om det rimliga 
i informanternas sätt att tänka och handla. Den främsta retoriska resursen 
härvidlag är just dilemmat, omöjligheten. 

                                
29 Och på motsvarande sätt kan transkriptionerna betraktas som en egen textuell artefakt som 
dock återspeglar en praktik av företagssamarbeten.  
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Undersökning av problemområdets dilemma 
Undersökningen syftar till att analysera problemområdets dilemma i förhål-
lande till problemområdets situationer och ideologi. Undersökningen baseras 
på transkriptioner av intervjuer med personer som arbetar mycket mellanor-
ganisatoriskt. Transkriptionerna har analyserats i en öppen tolkningsprocess 
som utnyttjat (funktionellt) grammatiska verktyg. 
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18 öppna intervjuer ligger till grund för undersökningen av problemområdets 
dilemma (se bilaga 1). I fyra inledande intervjuer prövades först olika temata 
kring företagssamarbeten med informanter med olika typer av erfarenhet och 
bakgrund. 

I de följande 14 intervjuerna representerar informanterna ett mer sam-
manhållet urval. Samtliga kommer från stora listade svenska företag, aktiva 
på olika exportmarknader; samtliga är medarbetare – inte chefer – med om-
fattande erfarenhet av företagssamarbeten. Informanterna har i förväg fått 
information om att mitt intresse rör företagssamarbeten och förtroende. Var-
je intervju har inletts med att jag har frågat hur informanterna ställer sig till 
dessa begrepp. Efter det har intervjuerna tagit mycket olika vägar, beroende 
på informanternas förståelse och intresse för de olika begreppen. Målsätt-
ningen har varit att ställa så få frågor som möjligt, en ambition som i vissa 
intervjuer helt kunnat nås, i andra inte alls. Intervjuerna har varat i 30-120 
minuter och spelats in. Ordagrann transkribering har sedan gjorts av relevan-
ta intervjuavsnitt. Informanterna har utlovats konfidentialitet för sig och sina 
företag. 

Genremässigt märks skillnader mellan de vetenskapliga artiklarna (vars 
metodologiska behandling beskrivits ovan) och intervjuerna, vars analys 
beskrivs här. De förra påverkas i hög grad av språkets centripetala krafter 
vilket ger sofistikerade texter med fixerat innehåll. Dilemman i artiklarna 
tenderas därför att utelämnas, överbryggas eller upplösas i paradoxer. Inter-
vjuerna däremot, påverkas av språkets centrifugala krafter där dilemman är 
framträdande. Intervjuerna utgör alltså en egen textuell praktik, med egna 
retoriska förutsättningar (en praktik där en forskare intervjuar en informant). 
Samtidigt återspeglar de också den praktik jag främst är intresserad av, den 
av företagssamarbeten.29 Återspeglingen av företagssamarbetena kan ses som 
en speciell retorisk övning där jag som forskare ska övertygas om det rimliga 
i informanternas sätt att tänka och handla. Den främsta retoriska resursen 
härvidlag är just dilemmat, omöjligheten. 

                                
29 Och på motsvarande sätt kan transkriptionerna betraktas som en egen textuell artefakt som 
dock återspeglar en praktik av företagssamarbeten.  
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Analys av dilemmat 
I fokus för analysen står dilemmats situationella och ideologiska förutsätt-
ningar och förankringen av dessa i levnadsregler, relationer och intressekon-
flikter. Ytterligare en viktig del av dilemmat är hur ansvar utkrävs och und-
viks. Dilemmat kan mot bakgrund av ovanstående sammanfattas i tre delar: 

 
Ideologiska förutsättningar 
Situationella förutsättningar 
Ansvar 

 
De olika delarna markeras variationsrikt och oförutsägbart i transkriptioner-
na. Tolkningsprocessen har därför varit öppen – för att inte säga opportunis-
tisk – och inkluderat dels tolkning av innehåll och dels tolkning av gramma-
tik och relationen mellan innehåll och grammatik. En betydande del av de 
analytiska kategorierna som har använts är hämtade från den funktionella 
grammatiken. 

Utgångspunkten har emellertid varit identifieringen av levnadsregler, det 
Billig kallar maximer (Billig, et al., 1988; Billig & MacMillan, 2005). Max-
imer realiseras typiskt sätt med viss stelhet i uttryckssättet och mer eller 
mindre idiomatiskt. Jag använder beteckningen ’Stelnade uttryck’ (Berg-
ström & Boréus, 2005) för att beteckna maximens olika realiseringar i spekt-
ret mellan idiom och kollokationer, med olika grad av variationsmöjligheter 
och där uttryckens innebörd i olika hög grad kan härledas av de ord som 
uttrycket består av (Bergström & Boréus, 2005; Kjellmer, 1996). Utöver de 
stelnade uttrycken har följande analytiska kategorier använts: 

 
Modalitetsutryck 
Pronomenanvändning och egennamn 
Satskonstruktioner 
Anföring 
Processtyper (Intention och Påverkan) 

 
Kategorierna kan betraktas som retoriska resurser som i varierande utsträck-
ning använts för att realisera dilemmats olika delar. Dilemmats ideologiska 
förutsättningar kännetecknas till exempel av motsatta levnadsregler i externt 
förhållande till informanterna. Det realiseras främst med hjälp av stelnade 
uttryck, satskonstruktioner, modalitetsuttryck och pronomenanvändning. 
Dilemmats situationella förutsättningar kännetecknas av social dynamik och 
komplexitet som märks framförallt i användning av pronomen och egen-
namn och i användningen av anföring. Den textuella realiseringen av ansvar 
eller frånvaro av ansvar slutligen, kännetecknas företrädesvis av motsatta 
levnadsregler i externt förhållande till informanterna, modalitetsuttryck och 
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pronomenanvändning; men också av hur den erfarenhetsmässiga betydelsen 
betonar eller nedtonar intention och påverkan genom valet av processtyp. 
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Exkurs: ett metodologiskt engångsbygge 

Jag har under arbetet med den här avhandlingen då och då fått kommentaren 
att arbetet är metoddrivet. Jag är beredd att vidgå den uppfattningen: de me-
toder som kombinerats, utvecklats och använts har på ett avgörande sätt dri-
vit frågeställningar, analys och resultat. Tillvägagångssättet har varit ett sätt 
att balansera kraften i de teorier som använts – när världen gör motstånd mot 
den mall som teorierna föreskriver är en konsekvent tillämpad metod ett sätt 
att förvalta detta motstånd (jmf. Pickering, 1995). En styrande princip har 
därför varit att kombinera, utveckla och använda metoder där den löpande 
metodologiska behandlingen av materialet inte röjer resultatet och där flera 
olika svar kan tänkas, även sådana som inte bekräftar de teoretiska utgångs-
punkterna. I de flesta fall har denna princip inneburit en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoder och kvantifiering av från början kvalita-
tiva metoder. Man tänker sig vanligen att fördelen med kvantitativa metoder 
framför kvalitativa är att man med dessa uppnår en större säkerhet om resul-
tatet och dess generaliserbarhet. Det är också så i denna avhandling, även om 
generaliserbarheten varierar mellan de olika delarna av resultatet. Vad som 
uppnåtts är emellertid inte bara säkerhet efter att resultaten har uppnåtts, utan 
också genuin osäkerhet på vägen dit. På så vis har det empiriska materialets 
påverkan på resultatet vårdats i förhållande till mig och mina teorier (jmf. 
Pickering, 1995). 

Säkerhet och osäkerhet i rätt delar av forskningsprocessen är alltså ett re-
sultat av ett metoddrivet angreppssätt. Ytterligare ett resultat är att även teo-
rierna kan utvecklas. Nya metodologiska verktyg – som till exempel de olika 
programvaror som jag har använt mig av – möjliggör producerandet av nya 
empiriska material att undersöka; nya metodologiska konceptualiseringar – 
som till exempel korrespondensanalys tillämpat på index – möjliggör nya 
sätt att betrakta och manipulera redan existerande empiriskt material för att 
kunna producera ny kunskap (Stymne, 2006; Törnebohm, 1971, 1983). Jag 
vill i den här utvikningen utanför avhandlingens huvudframställning tydlig-
göra de metoder som avhandlingen introducerar och utvecklar, vid sidan av 
dess huvudsakliga resultat. Det är metoder som ökat antalet frågor som kan 
besvaras, men även antalet frågor som kan ställas. I och med det har teoriut-
veckling möjliggjorts, inte bara i den här avhandlingen utan även i andra 
vetenskapliga arbeten. 
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Text och metod 
Intresset för text i olika former har länge varit en framträdande del av före-
tagsekonomisk forskning. Analysmetoderna, särskilt i de fall de är textnära, 
hämtar sin inspiration utanför företagsekonomin, främst från sociologi och 
socialpsykologi. Ett exempel på en sådan inspirationskälla är Jonathan Pot-
ters bok ’Representing Reality’ (1996) som identifierar detaljerade retoriska 
kategorier kring vilka en textuell analys omsorgsfullt kan byggas upp. Det är 
dock – precis som i de flesta jämförbara exempel – kategorier som emanerar 
från sina sociala funktioner; i Potters fall deras retoriska bidrag till verklig-
hetskonstruktion och dialog (Potter, 1996; Potter, Wetherell, Gill, & Ed-
wards, 1990). Jag har i min analys av ideologi och dilemman velat använda 
mig av textuella kategorier som istället utgår från den textuella artefakten för 
att på så sätt ytterligare skilja analys av materialet från tolkningen av analy-
sens resultat. Närmast till hands ligger då grammatiska kategorier och jag 
har i detta avseende använt mig av funktionell grammatik. Den grammatiska 
analysen har kombinerats med korpuslingvistiska metoder baserat på seman-
tiska kategorier. Den vetenskapsgren som inspirerat mig i hög grad är alltså 
lingvistik (och inte sociologi eller socialpsykologi). Introduceringen av funk-
tionell grammatik och korpuslingvistik i en företagsekonomisk forsknings-
kontext förankrar resultaten djupt i texten och stärker därmed resultatens 
stöd i materialet. Ytterligare en konsekvens är att andra analysenheter blir 
möjliga än dem man vanligen har i åtanke när man studerar företag – indi-
vid, företag, nation, teknik, produkt, kultur, etcetera. I stället kan en språklig 
figur som dilemma analyseras och samtidigt knytas tätt till en företagseko-
nomisk verklighet.  

Potter vänder sig mot det här sättet att använda text som en förment neu-
tral instans i samhällsorienterade analyser, eftersom han menar att det riske-
rar att framställa textanalysens data i idealiserad form som döljer det tolk-
ningsarbete som gjorts redan i denna preliminära del av analysen (Potter, et 
al., 1990). Åtskillnaden mellan analys av materialet och tolkningen av analy-
sens resultat som jag eftersträvar är i Potters ögon att betrakta som i bästa 
fall självbedrägeri. Billig (1988) för ett liknande resonemang när han ställer 
’metodologi’ mot ’lärdom’.30 Metodologi är en uppsättning opersonliga pro-
cedurer som garanterar att forskningen genererar samma resultat oavsett vem 
som genomför analysen. Lärdom är däremot djupt personlig och utgår från 
bredden och djupet på forskarens bildning och från forskarens intellektuella 
infall och påhitt. För att illustrera lärdomens fördelar framför metodologin, 
refererar Billig till två ideologianalyser: den ena baserad på en bildad och 
personlig analys, den andra på en strikt innehållsanalys. Billig påvisar bris-
terna i den kontextlösa innehållsanalysen som kan räkna ord men inte tolka 
dem (och som därför till exempel inte kan skilja på sammansättningarna 

                                
30 ’Methodology’, resp. ’Scholarship’ (Billig, 1988).  
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30 ’Methodology’, resp. ’Scholarship’ (Billig, 1988).  
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’mycket dålig’ och ’inte dålig’) och framhäver fördelarna med den personli-
ga och infallsrika studien utförd i en tradition av lärdom (Billig, 1988). 

När det gäller det specifika i Billigs kritik – bristerna i en strikt innehålls-
analys – har Paul Rayson och hans kollegor vid Lancaster University givit 
ett tillfredställande metodologiskt svar i och med att de till innehållsanalysen 
fogat grammatiska och semantiska korrektiv (Archer, et al., 2002; Wilson, 
1993). 

Det generella i Billigs kritik är en smula motsägelsefullt. Han menar å ena 
sidan precis som Potter att en utstuderad metodologi döljer både analys och 
forskare och sveper in de analytiska momenten i dimsjok av sunt förnuft och 
statistiska signifikanser. Å andra sidan tycks Billig mena att risken med en 
utstuderad metodologi är att analysen helt uteblir och ersätts av en slags 
forskningsautomater (Antaki, Billig, Edwards, & Potter, 2002; Billig, 1988).  

Det är uppbyggligt att läsa hur Billig framhäver vikten av forskaren som 
person, av hennes eller hans bildning och intellektuella påhitt (det Billig 
kallar ’quirkiness’, se Billig, 1988, s. 14). Både Billig och Potter underskat-
tar dock det djupt personliga i just metodologin – ingen annanstans får man 
som forskare vara så lekfull, påhittig och självständig som när man designar 
sin metod. Det är också därför som den metodologiska leken kan leda till 
inte bara metodologiska påhitt, utan även som Stymne påpekar appropå Tör-
nebohms vetenskapsfilosofi, analytiska och teoretiska (Stymne, 2006; Tör-
nebohm, 1971, 1983). Den metodologiska apparat som jag har utarbetat för 
den här avhandlingen är alltså ingalunda en automat, utan ett engångsbygge. 
Delarna kan återanvändas, men knappast helheten. Inte heller är min metod 
satt att dölja mina insatser, analytiska och andra. Tvärtom vill jag gärna, inte 
minst i denna exkurs, framhäva det analytiskt påhittiga med min metod. 

Kvadratavvikelser 
Vid sidan av introduktionen av funktionell grammatik och korpuslingvistik i 
en företagsekonomisk forskningskontext, är det två mer specifika metodolo-
giska innovationer som förtjänar uppmärksamhet. Det rör för det första till-
lämpningen av funktionell grammatik på konkordanser och för det andra 
tillämpningen av korrespondensanalys på intersektioner extraherade ur in-
dex. I båda fallen är det databaser som står i centrum, konkordanser respek-
tive index. Tillämpbarheten av dessa innovationer är inte begränsat till före-
tagsekonomin. Tvärtom kan de anpassningar och modifieringar som gjorts 
ses som en korsbefruktning där företagsekonomin betalar av på sin metodo-
logiska skuld till andra discipliner. De båda metoderna och databaserna skil-
jer sig avsevärt åt: i konkordanserna bevaras materialets textuella egenskaper 
vilket inte är fallet i ett index.31 Den ena metoden är alltså lingvistiskt präg-
                                
31 Det senare är numera med modern programvara en sanning med modifikation. 
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lad, den andra närmast antilingvistisk. Trots denna viktiga skillnad är den 
statistiska bearbetningen av de båda databaserna mycket snarlik. I bägge 
fallen syftar den till att identifiera avvikelser från det förväntade i materialet 
för att hitta utmärkande drag som skiljer de olika delarna av materialet från 
varandra. Den analytiska hävstången i metoden är skillnaden mellan projice-
rade och observerade multinominalt fördelade frekvenser i tabeller som ex-
traherats ur index respektive konkordanser. 

De förväntade frekvenserna beräknas med marginalvärden; med ett ex-
empel från konkordansdatabaserna kan den förväntade förekomsten av ett 
ord i en konkordans, till exempel ordet ’trustee’ (’betrodd person’) i Kon-
kordans B (som består av meningar innehållande ordet ’betrayal’, ’svek’), 
beräknas med hjälp av förekomster i den aktuella konkordansen och en refe-
renskonkordans (sammansatt av de övriga konkordanserna C och T, bestå-
ende av meningar innehållande ordet ’control’ respektive ’trust’). I det aktu-
ella exemplet har vi då en observerad tabell enligt nedan:  

Tabell 6: Observationer av ordet ’trustee’ i Konkordans B respektive referenskon-
kordansen. 

Konkordans Konkordans B Referenskonkordans Totalt 

Observerade frekvenser, ’trustee’ 111 69 180 
Antal ord i konkordansen 20 897 249 247 270 144 

 
Den projicerade tabellen beräknas med hänsyn till båda marginalvärdena: 
radvärdet (det totala antalet förekomster av ordet, 180); såväl som kolumn-
värdena (konkordansernas storlek, 20 897 respektive 249 247).  Det förvän-
tade värdet i varje cell, , är produkten av marginalvärdena delat på ur-
valsstorleken, alltså . Förväntat antal förekomster av ’trustee’ i Kon-
kordans B och referenskonkordansen ges då av: 

 
π   

 
, respektive 
 
π   

 
’Trustee’ är med hänvisning till de förväntade värdena uppenbart överrepre-
senterat i Konkordans B och underrepresenterat referenskonkordansen. Utan 
vidare test är det dock svårt att uttala sig tvärsäkert om hur signifikant över-
representationen är. Skillnaderna mellan de observerade och förväntade fre-
kvenserna bildar emellertid avstånd vilkas statistiska signifikans kan bedö-
mas inom familjen av kvadratavvikelsestatistikor, , vars generella uttryck 
är 
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’mycket dålig’ och ’inte dålig’) och framhäver fördelarna med den personli-
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31 Det senare är numera med modern programvara en sanning med modifikation. 
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där  är de observerade värdena oc (Cressie & Read, 1984). 

I familjen ingår ett flertal välkända statistikor som skiljer sig åt avseende 
: Pearsons chi-kvadrat , Logsannolikheter , Free-

man-Tukey , Neyman modifierad chi-kvadrat 
 och Modifierad logsannolikhet  (Cressie & Read, 1984). 

Av dessa har Pearsons chi-kvadrat använts för beskrivningen av intersektio-
nerna extraherade ur index och Logsannolikhet för beskrivningen av fre-
kvenser av ord och semantiska fält extraherade ur korpusar. De kan i tur och 
ordning uttryckas som: 

 

, respektive 

 

 
I exemplet från Konkordans B har Logsannolikhetstatistikan använts: 

 
  

 
Testet ger i det här fallet ett värde (339,6) som motsvarar en signifikansnivå 
som i princip utesluter att överrepresentationen av ordet ’trustee’ i Konkor-
dans B skulle vara slumpmässig. I konkordanser av de här storlekarna och 
med en strategiskt sammansatt referenskonkordans är emellertid statistiskt 
signifikativa skillnader inget ovanligt. Värdet, som i korpuslingvistiken be-
tecknar ett ords Keyness, blir därför mer intressant i relation till motsvarande 
värden för andra ord. Beräkningen har genomförts på alla ord i Konkordans 
B och visar då när de olika ordens Keyness jämförs att inget annat ord som 
betecknar en social aktör har lika hög Keyness som ’trustee’. Annorlunda 
uttryckt: den mest utmärkande (men inte med nödvändighet vanligaste) soci-
ala aktören i Konkordans B är ’trustee’. Det finns alltså en utmärkande 
koppling mellan begreppet Betrayal och aktören Trustee. 

Både Pearsons chi-kvadrat och Logsannolikhet är i princip tillämpbara på 
konkordanser, men Pearsons chi-kvadrat ger alltför stor vikt till ovanliga 
händelser, vilket gör det till ett mindre lämpligt test på konkordanser som 
rymmer flera utmärkande men fåtaliga ord (Dunning, 1993; Oakes, 1998; 
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Rayson, et al., 2004). I indexet är problemet närmast det motsatta: intersek-
tioner med allt för få ord kan exkluderas ex ante, medan det bland de inter-
sektioner som inkluderats gäller att förvalta det analytiska momentet hos de 
minst frekventa intersektionerna, något som Pearsons chi-kvadrat förmår 
bättre än Logsannolikhet.  

Att Pearsons chi-kvadrat (som använts för vid den statistiska bearbetning-
en av indexet) och Logsannolikhet (som använts vid den statistiska bearbet-
ningen av konkordanserna) ingår i samma familj av statistikor stod klart för 
mig efter att båda undersökningarna var genomförda. Det är på sätt och vis 
både roande och oroande att det som jag uppfattat som två helt olika bear-
betningar kan sammanfattas i samma formel. Det säger kanhända mer än jag 
skulle önska om begränsningen i mitt kognitiva modus. Det säger emellertid 
också något om kraften i denna i grunden ganska enkla metodologiska tanke 
om att fånga upp och undersöka det som på något sätt sticker ut; med små 
variationer kan samma metod appliceras på olika material utan att förlora i 
användbarhet.  

Resultaten som genererats med kvadratavvikelser applicerade på extrak-
tioner ur konkordanser och index får likväl – fastän signifikansnivåer och 
statistiska passformer är genomgående goda i avhandlingen – förses med 
reservationer. Den säkerhet som uppnås rör framförallt urvalet. Populationen 
i den här typen av undersökningar är i högre grad än annars teoretiska kon-
struktioner. Med de enorma urvalsstorlekar som ingår i undersökningarna är 
det dock en betydande vinning att med säkerhet kunna uttala sig om åtmin-
stone vissa aspekter av det material man samlat in. Nedan följer en diskus-
sion kring för- och nackdelar med tillämpningen av funktionell grammatik 
på konkordanser och tillämpningen av korrespondensanalys på intersektioner 
extraherade ur index. 

Tillämpning av funktionell grammatik på konkordanser 
I tillämpningen av den funktionella grammatiken kan man tala om metodut-
veckling i tre betydelser. Det rör först och främst själva appliceringen av 
funktionell grammatik på konkordanser. Utöver denna innovation har den 
funktionellt grammatiska analysen också modifierats i två avseenden: dels 
har analysen av processer och processtyper utgått från begrepp och aktörer 
och inte från satsernas kärnprocesser, dels har analysen av realiseringen av 
ansvar kombinerat kategorier för påverkan och intention. 

Kvadratavvikelserna möjliggör att korpusar och konkordanser kan knytas 
ihop med enskilda meningar och satser. Det möjliggör undersökningar som 
kombinerar analyser av mycket stora textmaterial (korpusarna består av 1 
841 337 ord) med analyser av enskilda satser och meningar. I och med det 
undanröjs ett grundläggande problem med den funktionella grammatiken: 
svårigheten med att vederhäftighet kunna uttala sig om texten utanför de 
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specifika satser, meningar och stycken som analyserats. I exemplet med 
Konkordans B är kopplingen mellan Betrayal och Trustee förvisso intuitivt 
lätt att acceptera. Poängen är emellertid att urvalet av konkordanser för ana-
lys med funktionell grammatik inte vilar på intuition utan på storleken på 
kvadratavvikelsen. Det finns med andra ord en statistisk relevans i att under-
söka hur just Betrayal och Trustee knyts ihop med olika processer eftersom 
Trustee bevisligen är den mest utmärkande sociala aktören i meningar om 
begreppet Betrayal.32 

Extraktionen av konkordanser ur korpusarna har gjorts så att varje rad i 
konkordansdatabasen består av en hel mening. De sammanhållna meningar-
na har underlättat analysen av hur transitiviteten kring begrepp och aktörer 
ska tolkas. Trots det märks i vissa fall förlusten av textuell kontext utöver 
meningen, till exempel vid elliptiska formuleringar. 

Analysen av konkordanserna har syftat till att undersöka hur begrepp och 
sociala aktörer (Trust-Parties, Control-Board och Betrayal-Trustee) förhål-
ler sig tillvarandra och meningarnas ideationella figur(er). Det är alltså inte 
meningarnas eller satsernas transivitet per se som stått i fokus. I stället för de 
fria eller underordnade satsernas kärnprocesser, har utgångspunkten för ana-
lysen varit numeriska observationer av kopplingarna mellan begrepp/aktörer 
och processer. De mest frekventa kopplingarna har sedan studerats i detalj 
med avseende både på innehåll och på lexiogrammatik. Det har dock fört 
med sig tvetydigheter: vilka processer hör egentligen till vilka be-
grepp/aktörer? Jag har valt att inkludera även bundna satser i analysen (sat-
ser som inte bildar en egna ideationella figurer), trots att de ur transitivitets-
synpunkt är mindre intressanta. Ideologisk förhåller det sig nämligen tvärt-
om: det är i de bundna satsernas förutsatta sakförhållanden som de mest ide-
ologiska meddelandena ryms (jmf. t.ex. Fairclough, 2003). En konsekvens 
av tillvägagångssättet är att varje begrepp/aktör och process kan ha fler än en 
koppling. En process kan till exempel vara kopplad till ett begrepp som är 
förstadeltagare och till en social aktör som är andradeltagare. Begrepp eller 
sociala aktörer kan i sin tur exempelvis vara deltagare i en process i en bun-
den sats, samtidigt som hela den bundna satsen är deltagare i den fria satsen. 

Begrepp och sociala aktörer skiljer sig åt på en avgörande punkt. Trust, 
Control och Betrayal är inanimata; Parties, Board och Trustee animata. Det 
innebär att det bara är de tre sistnämnda som kan hysa intention i egentlig 
mening. Samtliga begrepp och aktörer kan dock påverka skeenden. Skillna-
den mellan intention och påverkan är intressant ur ett företagsekonomiskt 

                                
32 Förvisso representerar inget korpus perfekt det språk det är hämtat ur. Perfektion är både 
ouppnåeligt och oönskat; ouppnåeligt för att forskarens systematik i sammanställningen av en 
korpus nästan garanterat inte överensstämmer med en naturligt förekommande systematik i 
språket; oönskat för att ett perfekt korpus inte fyller sin funktion i de frågeställningar som 
forskarens systematik bygger på (Sinclair, 2005). Resultat baserade på analyser av korpusar 
(och konkordanser) får därför anses vara indikativa, snarare än definitiva (Sinclair, 2005). 
Indikativen är dock så starka att slutsatsen ändå står sig. 
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perspektiv efter som den rör den centrala företagsekonomiska problematiken 
med att förverkliga planer. I den här texten får skillnaden ytterligare preg-
nans genom att den så tydligt rör fördelningen av ansvar, en viktig fråga i 
företagssamarbetenas dilemman. Det har därför varit relevant att inkludera 
både intention och påverkan i analysen av processerna, vid sidan av bestäm-
ningen av processtyper. Påverkan beskrivs med funktionell grammatik inom 
det som kallas för ’ergativitetssystemet’ som systematiserar påverkan från 
’agent’ till ’medium’ (Halliday & Matthiessen, 2004; Karlsson, 2011). Inten-
tion är en i grunden semantisk kategori som faller utanför lexiogrammatiken 
och därmed egentligen också utanför den funktionella grammatiken (Karls-
son, 2011). I Svenska Akademiens Grammatik däremot beskrivs intention – 
eller ’agens’ – som en kombination av avsikt och kontroll (över processen) 
(Teleman, Hellberg, Andersson, & Christensen, 1999). Eftersom intention 
och påverkan därmed inte realiseras inom samma språkliga system har de 
heller ingen inbördes relation som styr hur de realiseras; intention kan före-
ligga utan eller samtidigt som påverkan och tvärtom. I kategoriseringen av 
de processer som knutits till begrepp och aktörer kan processerna därför 
potentiellt klassas som uttryck för intention eller påverkan, ingetdera, eller 
både och.  

Tillämpning av korrespondensanalys på index 
Intersektionernas kvadratavstånd som extraherats ur indexet har linjäranpas-
sats i två dimensioner med hjälp av korrespondensanalys. I en kontinental 
tradition är korrespondensanalysen nära förknippad med Pierre Bourdieu och 
hans sociologiska teori (Bourdieu, 1979; Broady, 1991). I denna tradition 
förankras metoden historisk-filosofiskt hela vägen tillbaka till Christiaan 
Huygens sannolikhetslära och Carl von Linnés binomiala taxonomi (Benzéc-
ri, 1973a, 1973b; Lundin & Petersen, 2005).33 I en angloamerikansk tradition 
är korrespondensanalysen en statistisk metod bland andra, ofta tillämpad 
inom marknadsföring för att till exempel undersöka associationer mellan en 
produkt och olika attribut (se t.ex. Greenacre, 1984; Hair, et al., 2010). I 
båda traditionerna undersöks olika sorters kategorier som skiljer sig åt på det 
sätt som ’man’ skiljer sig från ’manligt’ och ’avlagt magisterexamen’ skiljer 
sig från ’bildad’. I de flesta vetenskapliga diskurser kan ’man’ och ’avlagt 
magisterexamen’ definieras tämligen slutgiltigt och ömsesidigt uteslutande 
gentemot motsatserna ’kvinna’ och ’har ej avlagt magisterexamen’.34 ’Man-
ligt’ och ’bildad’ är däremot kategorier som kan överlappa sina motsatser 

                                
33 Huygens var en holländsk vetenskapsman som på 1600-talet skrev det första kända verket 
om sannolikhetslära. 
34 Just ’man’ och ’kvinna’ är i och för sig intressanta exempel på att även slutgiltiga kategori-
er kan destabiliseras och göras tentativa, åtminstone i vissa vetenskapliga diskurser. 
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specifika satser, meningar och stycken som analyserats. I exemplet med 
Konkordans B är kopplingen mellan Betrayal och Trustee förvisso intuitivt 
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32 Förvisso representerar inget korpus perfekt det språk det är hämtat ur. Perfektion är både 
ouppnåeligt och oönskat; ouppnåeligt för att forskarens systematik i sammanställningen av en 
korpus nästan garanterat inte överensstämmer med en naturligt förekommande systematik i 
språket; oönskat för att ett perfekt korpus inte fyller sin funktion i de frågeställningar som 
forskarens systematik bygger på (Sinclair, 2005). Resultat baserade på analyser av korpusar 
(och konkordanser) får därför anses vara indikativa, snarare än definitiva (Sinclair, 2005). 
Indikativen är dock så starka att slutsatsen ändå står sig. 
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33 Huygens var en holländsk vetenskapsman som på 1600-talet skrev det första kända verket 
om sannolikhetslära. 
34 Just ’man’ och ’kvinna’ är i och för sig intressanta exempel på att även slutgiltiga kategori-
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(’kvinnligt’ respektive ’obildad’) och dessutom en oändlig följd med andra 
liknande kategorier. Snarare än slutgiltiga, är ’manligt’ och ’bildad’ tentativa 
sociala storheter; överlappande, ordrika och vaga i konturerna. I korrespon-
densanalysen görs ingen åtskillnad mellan slutgiltiga och tentativa kategorier 
– det är i själva verket en av metodens poänger (Hair, et al., 2010). Det finns 
emellertid också en poäng i att skilja på det sätt som underliggande data 
genreras för olika slags kategorier. Metodutvecklingen i detta avseende rör 
hur tentativa kategorier kan genereras och införlivas i en korrespondensana-
lys på ett sätt som vänder de tentativa kategoriernas överlapp och ordrike-
dom från vaghet till centralt analytiskt moment. 

Ett vanligt sätt att samla in data för korrespondensanalys när det gäller 
tentativa kategorier är att be respondenter att klassa olika egenskaper för 
någonting; på en skala 1-9 ombeds de till exempel att bedöma en produkts 
kvalitet och design. I den här avhandlingen har jag i stället använt mig av 
transkriberade intervjuer som kodats avseende innehåll till ett index. Kod-
ningen av intervjuernas innehåll till indexposter är inte ömsesidigt uteslutan-
de på grund av att den egenskap varje post representerar kan förekomma 
samtidigt som en annan egenskap. Man kan därför vänta sig intersektioner i 
indexposternas utbredning där samma ord i de transkriberade intervjuerna är 
kodat till flera indexposter. Citatet nedan är från en sådan intersektion mel-
lan indexposterna Kunder (dvs. informanten beskriver en relation till kunder) 
och Kunder & marknad (dvs. informanten beskriver ett utbyte kring kunder 
och marknad):  

Om leverantörsrelationen präglas av teknisk kunskap, så präglas kundrelatio-
nen av att få kunskap om behovet, vad kunden vill ha. Varje gång man träffar 
en kund får man en aha-upplevelse. Vi lever lite i en bubbla. Det är först när 
man träffar en kund som man får signaler. De signalerna kan i och för sig 
vara felaktiga, så det är viktigt att behandla all information på ett lämpligt 
sätt. Men kunderna representerar verkligheten. Ofta är det en väldigt bra in-
put som vi kan ha nytta av, när det gäller korrigeringar av produkter och hur 
vi hanterar kundrelationen. (Affärsenhetschef 2, Produkt- och tjänsteleveran-
tör i internationell koncern) 

 
Jag har tolkat intersektionen som en korrespondens mellan de överlappande 
egenskaperna, i det här fallet mellan relationer till kunderna och relationens 
(kunskaps-)innehåll om kunder och marknad. Antalet ord i intersektionen 
(96 stycken i citatet ovan) ger ett numeriskt värde på korrespondensens styr-
ka som blir meningsfullt när det sätts i relation till motsvarande värde i andra 
intersektioner (se även Börjeson & Börjeson, 2010). Genom att på det här 
sättet låta ordfrekvenserna i intersektionerna utgöra ett mått på korrespon-
densernas styrka mellan olika egenskaper kan egenskapernas överlapp och 
ordrikedom utnyttjas för att med precision och lyhördhet bedöma hur olika 
egenskaper är associerade eller åtskiljda.  
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Tillvägagångssättet ger data som har ett par fördelar framför data insamlat 
med hjälp av fördefinierade kategorier och skattningar av associationer mel-
lan dessa. För det första behöver inte associationen som informanterna gör 
mellan olika egenskaper vara efterfrågad. Den kan därför i någon mening 
betraktas som mer omedelbar och intuitiv än en påbjuden skattning av en 
association.  

För det andra är indexets variabler skapade utifrån informanternas svar. 
Man behöver därför inte oroa sig för att man eventuellt mäter helt ovidkom-
mande egenskaper som har ingen eller ringa betydelser för dem som svarar. 
Med ett traditionellt tillvägagångssätt vet man inte hur viktiga olika fenomen 
är var för sig för respondenterna (alldeles oaktat associationen mellan dem). 
Det går att be respondenterna att skatta även denna parameter med frågor av 
typen: ”Hur viktig är produktens design för dig?” Sådana följdfrågor blir 
dock ibland väl konstlade: bland de egenskaper som ingår i indexet finns 
’Urvattnade relationer’. ”Hur viktiga är urvattnade relationer för dig?” är en 
fråga så märklig att den skulle tarva en muntlig förklaring för att ens kunna 
besvaras. Dessutom kvarstår även i de fall sådana följdfrågor kan ställas 
problemet med de frågor man som forskare helt förbiser. Med index kommer 
man emellertid åt varje egenskaps betydelse fritt från de övriga genom att 
helt enkelt studera antalet ord som kodats till varje egenskap för sig. Utifrån 
dessa data kan så de viktigaste variablerna väljas ut. Det eleganta är att all 
information finns i samma index baserat på samma underlag; för att avgöra 
variablernas betydelse behövs därför inga extra frågor eller förstudier och 
oavsett typen av egenskap kan betydelsen alltid avgöras. 

Slutligen möjliggör modern programvara närstudier av de associationer 
som tydliggörs av korrespondensanalysen; man kan via intersektionerna gå 
tillbaka till de underliggande referaten eller citaten vilket ger informanternas 
associationsbanor en språklig dräkt som man som forskare därför inte själv 
behöver formulera. När man däremot använder frågeformulär eller andra 
liknande metoder dokumenteras bara att en association föreligger; eventuell 
information om hur associationen tar sig uttryck är för alltid förlorad (Hair, 
et al., 2010). Tolkningen man gör av att en produkt till exempel anses ha hög 
kvalitet men ful design, vilar i dessa fall helt på forskarens egna associa-
tionsbanor kring detta samband. I förhållande till respondenter-
nas/informanternas associationer träffar därför index bättre än alternativen 
och uppvisar därför också högre validitet. 
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Postbyråkrati och intresset för förtroende 

Intresset för förtroende inom företagsekonomiämnet har ökat dramatiskt 
sedan Academy of Management Journal 1995 gav ut ett temanummer om 
samarbete där man förutspådde att förtroende – Trust – skulle bli ett eget 
forskningsområde (Smith, et al., 1995, se även avhandlingens inledning). De 
fick rätt, kanske till viss del tack vare deras egen förutsägelse. Hur mycket 
intresset har ökat antyds av publicerings- och citeringsstatistik från Social 
Science Citation Index (SSCI) inom ämnesområdena ’Business’, ’Manage-
ment’ och ’Operations Research & Management Science’ (SSCI, 2008).35 
Publiceringsstatistiken innehåller det antal gånger ett begrepp använts i titlar, 
nyckelord och/eller referat per år sedan 1990 i de aktuella ämnesområdena. 
Citeringsstatistiken innehåller det antal gånger per år en av de publicerade 
artiklarna blivit refererad till, från en annan artikel i SSCI. Figur 2 visar pub-
licerings- och citeringsutvecklingen för Trust i absoluta tal. 

 

Figur 2:Begreppet Trust, publiceringar och citeringar. 

1995 publicerades 34 artiklar om Trust, 2008 var antalet uppe i 308. 1995 
hänvisade 79 artiklar till andra artiklar som handlade om Trust, 2008 var 
                                
35 Ämnesområdena motsvarar tillsammans ungefär det man på svenska kallar företagsekono-
mi. 
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motsvarande siffra 7688. Vad är innebörden av denna ökning? Det ligger 
nära till hands att acceptera den förklaring som redaktionen på Academy of 
Management Journal gav, nämligen att betydelsen av förtroendet växer fram 
i tandem med den ökade betydelsen av samarbeten, framförallt mellan före-
tag (Smith, et al., 1995). Det ökade akademiska intresset för förtroende är 
med denna förklaring en reflektion av en förändring i hur företagande orga-
niseras. Denna förändring – den ökande betydelsen av samarbeten – kan i så 
fall sägas ingå i en större förändringsprocess som brukar beskrivas som en 
rörelse bort från traditionella byråkratier i riktning mot ett postbyråkratiskt 
organiseringssätt.  Hekscher (1994) identifierar rentutav en postbyråkratisk 
idealtyp att ställa mot den Weberska byråkratin.  Den präglas av att regler 
ersätts av en samsyn i företaget kring värderingar utifrån vilka företagets 
medarbetare är betrodda att agera självständigt och på eget initiativ; av att 
kompetens snarare än hierarki och ansvarsområde styr graden av inflytande; 
av att företagets gränser på olika sätt är perforerade, inte minst genom att 
människor flyter in och ur flexibla anställningsformer (Heckscher, 1994). 

Förändring och självbespegling 
Grey (2009) går till fränt angrepp mot Hekscher, vars idéer han menar inte 
bara bör utmanas utan också förlöjligas, en uppgift han för säkerhets skull tar 
itu med själv. Grunden i angreppet rör den påstådda diskontinuiteten i kapi-
talismens funktionssätt. Grey menar att om det har skett en förändring, så är 
det fråga om en intensifiering av det som kapitalismen alltid gått ut på, näm-
ligen att till så ringa kostnad som möjligt få människor att arbeta så hårt och 
länge som möjligt under utomordentligt otrygga anställningsformer (Grey, 
2009). Två saker kännetecknar denna intensifiering: för det första en ständigt 
accelererande förändringstakt som framställs som helt oundviklig (Boltanski 
& Chiapello, 2007; Gee, Hull, & Lankshear, 1996; Luttwak, 1999); för det 
andra en tilltagande kapitalistisk självbespegling (Thrift, 2005). Samarbete 
och förtroende är utsnitt ur detta – fortfarande i tandem. Den ökade före-
komsten av samarbeten är en del av den ökade förändringstakten, både som 
ett sätt att hantera den och som ett sätt att skapa den; det ökade akademiska 
intresset för förtroendet är en del av den intensifierade kapitalismens själv-
bespegling. Självbespegling är inte en fråga om enkel reflektion, tvärtom. 
Tar vi Greys imponerande konsekventa svartsyn ad notam har vi här att göra 
med en vrångbild: ideologisk, ensidig, egenkär, romantiserande och helt i 
Hekschers anda. 
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Postbyråkrati och intresset för förtroende 
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Figur 2:Begreppet Trust, publiceringar och citeringar. 
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hänvisade 79 artiklar till andra artiklar som handlade om Trust, 2008 var 
                                
35 Ämnesområdena motsvarar tillsammans ungefär det man på svenska kallar företagsekono-
mi. 

0

50

100

150

200

250

300

350

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Trust, publiceringar

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Trust, citeringar

 71 

motsvarande siffra 7688. Vad är innebörden av denna ökning? Det ligger 
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100 viktiga företagsekonomibegrepp 
Det går att skapa sig en bild av hur intresset för förtroende förhåller sig till 
intresset för andra företagsekonomiska begrepp över tid, för att så att säga 
jämföra utsnittet med den ideologiska kropp det skurits ur. Figur 3 visar 
utvecklingen av antalet publiceringar och citeringar för de 100 viktigaste 
företagsekonomibegreppen (bland vilka förtroende, Trust, ingår), relaterat 
till basåret 1997:36 

 

 
Figur 3:Publicerings- och citeringsutveckling för de 100 vanligaste företagsekono-
mibegreppen. 

De kurvor som har en flack sträckning representerar begrepp som används 
lika mycket, eller något mindre nu än 1997. De kurvor som stiger brant re-
presenterar begrepp som har ökat i användning.37 

                                
36 Varje kurva visar en kombination av publicerings- och citeringsdata som viktats lika.  
37 Av läsbarhetsskäl har endast de endast de 10 begrepp som ökat mest respektive minst i 
användning etiketterats i Figur 3. 
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Samtliga 100 begrepp som ingår i Figur 3 finns redovisade i bilaga 2. Här 
nedan visas i Tabell 7 endast de 10 begrepp som ökat mest i användning och 
de 10 begrepp med mest flack utveckling: 
 

Tabell 7:De 10 mest nyetablerade och 10 mest traditionellt etablerade företagseko-
nomibegreppen 2008. 

Relativ placering 2008 Begrepp Relativ placering 2008 Begrepp 

 1 Supply  91 System OR Systems 
 2 Trust  92 Advertising 
 3 Governance  93 Control 
 4 Capabilities  94 Optimal 
 5 Knowledge  95 Engineering 
 6 Practical  96 Job 
 7 Value  97 Manufacturing 
 8 Capital  98 Production 
 9 Innovation  99 Planning 
 10 Positive  100 Computer 

Begrepp 1–10 i Tabell 7 befinner sig alltså högst upp i Figur 3 år 2008, med 
Supply allra högst upp, sedan Trust och Governance, etcetera. Längst ner år 
2008 finns på plats 100 Computer och strax därovan Planning, etcetera. 

Det är vanskligt att dra allt för långtgående slutsatser kring begreppen ef-
ter som vi inte ser dem i sin textuella kontext. Jag vågar ändå påstå att Tabell 
7 i kombination med Figur 3 ger en ganska tydlig bild av hur byråkratiska 
begrepp kompletteras – men på intet sätt ersätts – med postbyråkratiska mot-
svarigheter. De byråkratiska styrfunktionerna Planning och Control 
kompletteras med det incitamentinriktade Governance. De övriga byråkra-
tiska företagsfunktionerna, Advertising, Manufacturing och Production (och 
möjligen också Engineering) motsvaras av det förändringsinriktade Innova-
tion. Den statiska och mikroteoretiska dygden Optimal får sällskap av de 
rörliga och mer socialt klingande dygderna Practical och Positive. En resurs 
som Computer utökas med Capabilities, Knowledge och Capital. Det inom-
organisatoriska System OR Systems kompletteras med det mellanorganisato-
riska Supply (som också kan förstås som en resurs). Det byråkratiska Job är 
svårare att finna en postbyråkratisk motsvarighet till i Tabell 7, på samma 
sätt som det postbyråkratiska Value inte har en tydlig byråkratisk motsvarig-
het (Value kan ses som en resurs, men kanske hellre som ett slags slutmål).  

Förtroendets demarkationer 
Var passar Trust in i jämförelserna ovan? Trust är både en resurs (främst 
användbar i en mellanorganisatorisk kontext) och en dygd, men också – och 
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kanske framförallt – en styrfunktion. Det ligger alltså nära Governance, 
Planning och Control. Av de två byråkratiska begreppen skiljer sig Trust 
tydligt från Planning, samtidigt som det står i en tvetydig och mer intressant 
relation till begreppet Control. Är de varandras motsatser eller endast två 
versioner av samma sak? Återigen står frågan om diskontinuitet kontra in-
tensifiering i centrum – är Trust (som företagsekonomiskt begrepp) ett post-
byråkratiskt brott med byråkratin, eller är det tvärtom en sofistikerad uppda-
tering för ett mellanorganisatoriskt sammanhang? 

Möjligen är båda svaren riktiga. Det finns därför goda skäl att inte ta Gre-
ys uppgörelse med Hekscher till efterföljelse (Grey, 2009), utan istället till 
uppmaning; det må vara reflektion, självbespegling eller både och, vi behö-
ver i alla fall mer kunskap om hur förtroende skildras. Bara genom begrep-
pets fantastiska numerär i akademiskt skrivande är det en ideologisk realitet 
att ta hänsyn till – från att ha varit ett insignifikant, på gränsen till ickeexiste-
rande begrepp, har Trust etablerats som en av de viktigaste komponenterna i 
kunnandet om företagande i allmänhet och i kunnandet om företagssamarbe-
ten i synnerhet. 

Det finns som visats ovan starka bibliometriska indikationer på att Trust i 
åtminstone någon mening är ett postbyråkratiskt begrepp. Som sådant har det 
enligt Grey (2009) två förväntade demarkationer, dels mot byråkrati och dels 
mot det obehagliga. Det är kring dessa gränser som Trusts egenskaper fram-
träder tydligast. När begreppet Trust (’förtroende’) beskrivs i nästa kapitel 
om problemområdets ideologi kontrasteras det därför mot det byråkratiska 
begreppet Control (’kontroll’), vars publicerings- och citeringsutveckling är 
markerad i Figur 3 ovan. För att komma till rätta med det ensidiga och ro-
mantiserande draget i framställningen av Trust ställs det också mot det obe-
hagliga begreppet Betrayal (’svek’). I semantisk mening står Betrayal i tyd-
ligare motsatsförhållande till Trust än Control. Det är dock inte fråga om en 
ren antonym; till skillnad från till exempel Distrust kan Betrayal snarare 
betraktas som Trusts fullbordade negation.38 I ideologisk mening kan emel-
lertid både Control och Betrayal betraktas som Trusts demarkationer.39 

                                
38 Bland förtroendets antonymer och negationer är det bara Betrayal som lyfter från x-axeln 
när dess publicerings- och citeringsstatistik sammanställs, om än knappt. Sedan 1995 har det 
publicerats mellan en och sju artiklar om året om Betrayal. Distrust, Mistrust, Suspicion, 
Disbelif, m.fl. förekommer inte alls, eller endast någon enstaka gång i SSCI.  
39 Publicerings- och citeringsstatistiken uppvisar en betydande asymmetri för Trust, Control 
och Betrayal; Trust är ett nyetablerat managementbegrepp, Control har varit en del av kun-
nandet om management och företagsekonomi en längre tid. Betrayal är och förblir ett helt 
perifert begrepp. Denna bibliometriska asymmetri motsvaras av en lexikal asymmetri som blir 
synlig i de olika begreppens förekomster i de olika texterna. Skevheten är påfallande och visar 
att det går att skriva om Trust utan att skriva om Betrayal, men det går inte att skriva om 
Betrayal utan att skriva om både Trust och Control. På samma sätt går det att skriva om Con-
trol utan att bry sig om att nämna vare sig Trust eller Betrayal, medan Control är ett viktigt 
begrepp även i artiklar om Trust.  
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Företagssamarbetets ideologi 

De bibliometriska data som redovisas i föregående kapitel är extraherade ur 
ett publicerings- och citeringsindex som heter Social Science Citation Index 
(SSCI). SSCI är ett praktiskt verktyg för den som snabbt vill skaffa sig en 
överblick över ett vetenskapsområde eller ett vetenskapligt begrepp – man 
kan genom sökningar i indexet ta reda på de viktigaste nyckelorden, de cen-
trala frågeställningarna och de mest betydelsefulla artiklarna, tidskrifterna 
och forskarna. SSCI är alltså en källa för sortering och överblick. Det är 
emellertid också en källa för legitimering (Berglund, 2007; Katz, 1991, 
2003). De artiklar som publiceras i tidskrifter som räknas med i indexet har 
genom att ingå i indexet – alldeles oavsett vilken klok- eller dårskap som står 
i dem – legitimerats som vedertagen vetenskap. Det betyder inte att alla 
forskare håller med om allt som skrivs i alla artiklar som ingår i SSCI, men 
det betyder att det som står i en artikel som ingår i SSCI inte utan vidare kan 
avfärdas – det måste i så fall först vederbörligen bemötas och vederläggas.  

Det finns bland de vetenskapligt legitima artiklarna i SSCI emellertid dem 
som är mer vedertagna än andra. Det är artiklar som är rikligt citerade. Som 
väntat finns det ett index även för detta, ett så kallat Hirschindex. Hirschin-
dexet rangordnar artiklar som matchar de sökkriterier man använder efter 
hur många gånger artiklarna citerats och producerar sedan ett brytvärde (h-
värde) som inkluderar de artiklar som citerats fler gånger än sitt rangord-
ningsnummer. Hirschindexet och h-värdet kan precis som SSCI ses som en 
källa för sortering och överblick. De artiklar som inkluderas av brytvärdet är 
de mest betydande (inom ramen för sökkriterierna) och h-värdet ger en ome-
delbar överblick över vilka de är. Precis som i fallet med SSCI är Hirschin-
dexet dock samtidigt en källa för legitimering. I förhållande till SSCI är det 
dessutom fråga om en skärpt legitimering; med brytvärdet smalnas det ve-
tenskapliga fältet av till att endast innefatta de mest vedertagna, mest centra-
la (i bemärkelsen citerade) artiklarna.  

I bibliometrisk mening utgör alltså de artiklar som inkluderas av h-värdet 
medelpunkten av det vetenskapsområde eller det vetenskapliga begrepp som 
motsvaras av de sökkriterier man använt. Det är kring dessa artiklar diskus-
sionen kretsar, antingen de anammas eller angrips. Man kan därtill förvänta 
sig att de även form- och innehållsmässigt utgör en slags medelpunkt; vad 
SSCI legitimerar är att artiklarna som ingår i indexet uppfyller krav som 
möjliggör vissa artiklar men utesluter andra. Annorlunda uttryckt: SSCI ga-
ranterar att språkets centripetala krafter har fått verka (jmf. Bakhtin, 1986). 
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39 Publicerings- och citeringsstatistiken uppvisar en betydande asymmetri för Trust, Control 
och Betrayal; Trust är ett nyetablerat managementbegrepp, Control har varit en del av kun-
nandet om management och företagsekonomi en längre tid. Betrayal är och förblir ett helt 
perifert begrepp. Denna bibliometriska asymmetri motsvaras av en lexikal asymmetri som blir 
synlig i de olika begreppens förekomster i de olika texterna. Skevheten är påfallande och visar 
att det går att skriva om Trust utan att skriva om Betrayal, men det går inte att skriva om 
Betrayal utan att skriva om både Trust och Control. På samma sätt går det att skriva om Con-
trol utan att bry sig om att nämna vare sig Trust eller Betrayal, medan Control är ett viktigt 
begrepp även i artiklar om Trust.  
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Företagssamarbetets ideologi 
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trala frågeställningarna och de mest betydelsefulla artiklarna, tidskrifterna 
och forskarna. SSCI är alltså en källa för sortering och överblick. Det är 
emellertid också en källa för legitimering (Berglund, 2007; Katz, 1991, 
2003). De artiklar som publiceras i tidskrifter som räknas med i indexet har 
genom att ingå i indexet – alldeles oavsett vilken klok- eller dårskap som står 
i dem – legitimerats som vedertagen vetenskap. Det betyder inte att alla 
forskare håller med om allt som skrivs i alla artiklar som ingår i SSCI, men 
det betyder att det som står i en artikel som ingår i SSCI inte utan vidare kan 
avfärdas – det måste i så fall först vederbörligen bemötas och vederläggas.  

Det finns bland de vetenskapligt legitima artiklarna i SSCI emellertid dem 
som är mer vedertagna än andra. Det är artiklar som är rikligt citerade. Som 
väntat finns det ett index även för detta, ett så kallat Hirschindex. Hirschin-
dexet rangordnar artiklar som matchar de sökkriterier man använder efter 
hur många gånger artiklarna citerats och producerar sedan ett brytvärde (h-
värde) som inkluderar de artiklar som citerats fler gånger än sitt rangord-
ningsnummer. Hirschindexet och h-värdet kan precis som SSCI ses som en 
källa för sortering och överblick. De artiklar som inkluderas av brytvärdet är 
de mest betydande (inom ramen för sökkriterierna) och h-värdet ger en ome-
delbar överblick över vilka de är. Precis som i fallet med SSCI är Hirschin-
dexet dock samtidigt en källa för legitimering. I förhållande till SSCI är det 
dessutom fråga om en skärpt legitimering; med brytvärdet smalnas det ve-
tenskapliga fältet av till att endast innefatta de mest vedertagna, mest centra-
la (i bemärkelsen citerade) artiklarna.  

I bibliometrisk mening utgör alltså de artiklar som inkluderas av h-värdet 
medelpunkten av det vetenskapsområde eller det vetenskapliga begrepp som 
motsvaras av de sökkriterier man använt. Det är kring dessa artiklar diskus-
sionen kretsar, antingen de anammas eller angrips. Man kan därtill förvänta 
sig att de även form- och innehållsmässigt utgör en slags medelpunkt; vad 
SSCI legitimerar är att artiklarna som ingår i indexet uppfyller krav som 
möjliggör vissa artiklar men utesluter andra. Annorlunda uttryckt: SSCI ga-
ranterar att språkets centripetala krafter har fått verka (jmf. Bakhtin, 1986). 



 76 

På så sätt strömlinjeformas form och innehåll. När legitimeringsnivån skärps 
ytterligare med Hirschindexet, skärps även strömlinjeformningen. 

Texterna som ligger till grund för undersökningen av problemområdets 
ideologi är artiklar inom företagsekonomi om Trust (’förtroende’), Control 
(’kontroll’) och Betrayal (’svek’) som har strömlinjeformats genom både 
SSCI och Hirschindexet. De är därför vad man kan kalla för hyperrepresen-
tativa – de representerar inte det normala utan det utpräglade för respektive 
begrepp (jmf. Bakhtin, 1986). Artiklarna om de respektive begreppen har 
sammanställts i tre kroppar av text – korpusar – ur vilka textdatabaser – 
konkordanser – har extraherats. 

Konkordanserna har undersökts först översiktligt avseende innehåll ge-
nom en kartläggning av deras semantiska fält och sedan i fördjupning avse-
ende den textuella sammanbindningen av begrepp med sociala aktörer ge-
nom en analys av konkordansernas funktionella grammatik. 

Ideologin i översikt 
Konkordanser med meningar som innehåller begreppen Trust, Control och 
Betrayal har extraherats ur korpusarna och åsatts semantisk annotering. An-
noteringen förser varje ord med en kod som anger vilket mentalt eller inne-
hållsligt koncept ordet kan hänföras till. Annoteringarna anges inom vinkel-
parenteser (<>) direkt efter ordet som annoteringen avser. Ett ord kan anno-
teras till olika fält beroende på den språkliga kontext i vilket begreppet fram-
förs. Det är också möjligt med samtidiga annoteringar där ett ord samtidigt 
annoteras till två fält. De åtskiljs då i annoteringen med ett snedstreck (/). 
Fälten är uppdelade i 21 huvudfält under vilka knappt 500 fält är möjliga 
(det finns dessutom växlar som kan läggas på varje fält, för till exempel 
kvinnligt eller manligt) (Archer, et al., 2002). Uppsättningen med anno-
teringskoderna, ett så kallat ’tagset ’, finns i bilaga 6. 

De tre konkordanserna har jämförts inbördes för att få fram respektive 
konkordans mest utmärkande semantiska fält. Med utmärkande avses här de 
semantiska fält som är dels vanliga (men inte nödvändigtvis vanligast) i sin 
respektive konkordans, men dels också ovanliga i de övriga konkordanserna. 
Graden av hur utmärkande ett fält är anges av ett ords så kallade Keyness 
som beräknas med logsannolikhet.  

De semantiska fältens Keyness i de olika konkordanserna ligger till grund 
för tre tabeller (Tabell 8, Tabell 9 och Tabell 10) med de 25 mest utmärkan-
de fälten för respektive konkordans. Tabellerna bildar utgångspunkt för en 
översiktlig beskrivning av respektive begrepps ideologi. De är organiserade i 
sina huvudfält (angivna med versaler) och inom dessa efter sin Keyness.40 

                                
40 Vidare är huvudfälten är rangordnade efter Keyness på det mest utmärkande fältet inom 
respektive huvudfält.  
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Första kolumnen från vänster i tabellerna anger det semantiska huvudfältet i 
svensk översättning och annoteringskoden. Andra kolumnen anger Keyness. 
Tredje och fjärde kolumnerna anger de semantiska fälten i svensk översätt-
ning.41 Femte kolumnen ger exempel på ord som kan förekomma i respektive 
fält. 

Alla 75 fält i de tre tabellerna har en Keyness som motsvarar närmast ex-
trem statistisk signifikans (jmf. Rayson, et al., 2004). Skillnaden mellan vil-
ka semantiska fält som är utmärkande för respektive konkordans är alltså på 
intet sätt slumpmässig. 

Tabell 8–Tabell 10 ger en – om än tämligen splittrad – överblick över de 
semantiska fälten för och omkring begreppen Trust, Control och Betrayal. 
Genom att studera utdrag ur konkordanserna i form av enskilda meningar 
möjliggörs emellertid en mer sammanhållen beskrivning genom att utdragen 
illustrerar hur de olika fälten i Tabell 8–Tabell 10 relaterar till varandra 
tvärsöver sina respektive huvudfält i respektive konkordans. I beskrivningen 
nedan av de semantiska fälten anges under respektive rubrik vilka fält som 
beskrivningen avser.42 

Förtroendets semantiska fält 

Tabell 8 visar de utmärkande semantiska fälten i Konkordans T som består 
av meningar som innehåller ordet ’trust’. 

Tabell 8: Semantiska fält Konkordans T. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

KÄNSLA <E> 
<E6+> 10952 Säker  trust 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A15-> 856 Fara  risk 
<A9/S1.1.2+> 403 Få och ge; ägande Reciprocitet exchange 
<A5.1+> 250 Utvärdering: Bra  trustworthy, reward, 

advantage, best, well, 
favorable 

<A6.1-/Z8> 181 Jämföra: Olika Pronomen other, others 
<A1.9> 149 Undvika  avoiding, refrain 
<A5.2+/A8> 128 Utvärdera: Sann Framstå credibility,  credible 
<A11.1+> 120 Viktig  key, central, impor-

                                
41 Översättningen av huvudfält och övriga fält är min. De olika fältens originaletiketter och 
beskrivningar på engelska finns i bilaga 6. 
42 I de fall flera fält har en snarlik roll eller funktion inkluderas inte nödvändigtvis utdrag för 
att illustrera varje enskilt fält. I utdragen har de semantiska fält som diskuteras angetts med 
sin annoteringskod bredvid det aktuella ordet. Ord och annotering är understrukna. Utdragen 
är numrerade. 
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tance 

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X2.1> 637 Tanke, uppfattning  trust, postulates, 

viewed 
<X9.1> 179 Förmåga och intelli-

gens 
 competence 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S3.1> 587 Personlig relation: 

Generell 
 relationship 

<S6+> 267 Starkt krav eller nöd-
vändighet 

 must, need, should, 
impose, commitment 

<S1.2.5-> 214 Tuffhet; stark eller svag  vulnerability, weak, 
fragile 

<S8+> 155 Hjälpande  encourage, preserving, 
cooperating, in favor, 
benefits, enable, bene-
volence 

<S1.2.1+> 132 Informell eller vän-
skaplig 

 informal, goodwill, 
intimate 

<S2mfc> 125 Människor  people, person 
<S3.1/S2mf> 123 Personlig relation: 

Generell 
Människor partners, friends 

<S1.2> 115 Personliga egenskaper  propensity, trustwor-
thiness 

TID <T> 
<T1.1.3> 437 Tid: framtid  will 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I2.1/Y2> 191 Affärer: Generellt Informationsteknologi E-commerce,  
<I2.2/S2mf> 186 Affärer: Sälja Människor consumer, vendor, 

customer, retailers 
<I3.2> 132 Arbete och anställning: 

professionalism 
 reputation  

<I2.1> 119 Affärer: Generellt  business, commerce 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z7-> 143 Ovillkorlig  unconditional 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q2.2/X7+> 122 Talhandling Önskad proposed 

Känsla och uppfattning 
(Fälten <E6+> och <X2.1>) 

Trust återfinns i två fält i listan ovan: dels som en känsla (’Säker’, med anno-
teringen <E6+>), dels som ett psykologiskt tillstånd (’Tanke, uppfattning’, 
med annoteringen <X2.1>): 
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Konkordansutdrag 1, Konkordans T 

When unconditional trust<E6+> exists – in which shared values create a 
common bond – a different scenario occurs; people begin to feel that they are 
not mere coworkers or business acquaintances but colleagues, friends, or 
team members. 

Konkordansutdrag 2, Konkordans T 

Therefore, when both commitment and trust<X2.1> – not just one or the oth-
er – are present, they produce outcomes that promote efficiency, productivity, 
and effectiveness. 

Utdragen har en likartad struktur. Båda består av två huvudsakliga delar: ett 
villkor och en villkorad händelseutveckling där förtroende i båda fallen utgör 
villkoret. De rymmer mellan sig även ett par intressanta skillnader. Den mest 
uppenbara rör innehållet i den villkorade händelseutvecklingen. När Trust 
föreligger i form av en känsla rör händelseutvecklingen relationer och män-
niskors relationella identiteter; människor börjar känna sig som kollegor, 
vänner eller gruppmedlemmar, istället för endast medarbetare eller affärsbe-
kanta. Genom propositionen får vi en glimt av en gemytlig verklighet där de 
byråkratiska professionella identiteterna monteras ned till förmån för andra, 
mer angelägna och intima. När Trust föreligger i form av en uppfattning rör 
händelseutvecklingen effektivitet, produktivitet och slagkraft. Kanske är det 
en lika attraktiv bild som den förra, men den är i alla händelser inte lika 
gemytlig. Snarare präglas den av potens.  

Förtroende som en uppfattning är potent även i sin betingning av händel-
seutvecklingen och detta rör den andra skillnaden.  Även om det i båda fal-
len är oklart exakt hur betingningen sker, råder det i det andra utdraget ingen 
tvekan om att den sker; förtroendet producerar de utfall som främjar effekti-
vitet, produktivitet och slagkraft. I det första utdraget däremot, är det villko-
rade trots sin betingning bara ett scenario som inträffar. Ordvalet (av ’oc-
curs’) gör att betingningen tonas ned. Det skapar en spänning mellan å ena 
sidan förtroendets förändringspotential och å andra sidan dess nästan händel-
sevisa samtidighet med det som förändras. Förtroende som känsla framställs 
på det här sättet närmast som en mystisk kraft; en på samma gång dold be-
tingelse och påtaglig förändring. 

Bra, sant och viktigt 
(Fälten <A5.1+>, <A5.2+/A8>, <A11.1+>; <X9.1> och <S6+>) 

Trust är nära förknippat med det som är bra och sant: i två fält sker utvärde-
ringar med just dessa utfall med annoteringarna <A5.1+> respektive 
<A5.2+/A8>. Även här återkommer förtroende dels som känsla, dels som 
uppfattning: 
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Konkordansutdrag 3, Konkordans T 

A positive<A5.1+> social dynamic between partners is important<A11.1+>, 
since it facilitates the building of trust<E6+> within a relationship. 

Konkordansutdrag 4, Konkordans T 

Trust<X2.1> in a vendor's credibility<A5.2+/A8> and benevolence is posi-
tively related to retailer's long-term orientation. 

I utdrag 3 fastställs betydelsen av en positiv social dynamik mellan parter, 
något som i utdragets andra del förklaras med att det underlättar byggandet 
av förtroende. I utdrag 4 fastställs en positiv korrelation: uppfattningen att en 
säljare är trovärdig korrelerar positivt med återförsäljares långsiktiga orien-
tering. Det som är bra – en positiv social dynamik – är förknippat med byg-
gandet av en känsla av säkerhet. Det som bedöms som sant eller trovärdigt – 
i det här fallet en säljare – är förknippat med förtroende som en uppfattning. 

Att förtroende är betydelsefullt anar vi också genom att det är viktigt – 
’important’, med annoteringen <A11.1+> – att underlätta byggandet av för-
troende. Vore förtroendet inte viktigt, skulle det inte heller vara viktigt att 
underlätta dess byggande. Förtroende skapar även betydelse: 

Konkordansutdrag 5, Konkordans T 

An important<A11.1+> cause and consequence of such repeat alliances 
among firms is the emergence of interfirm trust<E6+> , which obliges<S6+> 
partners to behave loyal<S6+> and can play an important<A11.1+> role in 
their choice of governance structure for future alliances with each other. 

I den första delen av utdrag 5 anges framväxten av förtroende som en viktig 
orsak och konsekvens av upprepade allianser mellan företag. I den andra 
delen hänvisas till detta när förtroende förklaras kunna skapa förpliktelser 
och lojaliteter – annoteringen <S6+> – och spela en viktig roll i valet av hur 
ett framtida samarbete ska styras. Förtroende i utdrag 5 är alltså både en 
viktig konsekvens och orsak i mellanorganisatoriska samarbeten och förmår 
dessutom att skapa något betydelsefullt utanför sig: lojaliteter, förpliktelser 
och angelägna val. 

Andra, trygghet och fara 
(Fälten <A15-, <A9/S1.1.2+>, <A6.1-/Z8>, <A1.9>; <S3.1>, <S1.2.5->, <S1.2.1+>, 
<S2mfc>, <S3.1/S2mf>, <S1.2>; <I2.1/Y2>, <I2.2/S2mf>, <I3.2> och <I2.1>) 

Ett framträdande tema kring Trust är hur fara ska undvikas i umgänget med 
andra och hur trygghet kan skapas när de som är främmande förvandlas till 
dem vi känner. I stor utsträckning är temat framträdande i de fält som anger 
olika sociala deltagare; gemensamt för dessa är att de rör kontakter med 
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andra, i bemärkelsen utanför det egna företaget. Det är till exempel ’consu-
mer’, ’vendor’, ’customer’, ’retailers’ (i fältet <I2.2/S2mf>) eller ’partners’, 
’friends’ (i fältet <S3.1/S2mf>). De sociala aktörerna generaliseras i fältet 
<A6.1-/Z8> som består nästan uteslutande av pronomina ’other’ och 
’others’. Relationerna finns i situationer av utbyte, dels de mer abstrakta 
’exchange’ och ’relationship’ (fältet <A9/S1.1.2+> respektive <S3.1>) och i 
de mer specifika ’business’, ’commerce’ och ’e-commerce’ (fälten <I2.1> 
och <I2.1/Y2>). Temat märks också i de fält som rör undvikande (<A1.9>), 
sårbarhet (<S1.2.5->) och risk (<A15->). Faktum är att fara eller risk fram-
ställs som en förutsättning för förtroende:  

Konkordansutdrag 6, Konkordans T 

Trust<E6+> assumes that risk<A15-> is present /…/ 

Faran uppstår i kontakten och utbytet med andra: 

Konkordansutdrag 7, Konkordans T 

/… / trust<E6+>  as an expression of confidence<E6+>  between the parties 
in an exchange<A9/S1.1.2+>  of some kind – confidence<E6+>   that they 
will not be harmed or put at<A15-[i7.2.1> risk<A15-[i7.2.2> by the actions 
of the other< A6.1-/Z8>  party [referens utelämnad] or confidence<E6+>   
that no party to the exchange<A9/S1.1.2+>   will exploit the other< A6.1-
/Z8> 's vulnerability<S1.2.5->  [referens utelämnad]. 

Det är ”the actions of the other party” som är potentiellt farligt i utdraget 
ovan, eller möjligheten att en part i ett utbyte utnyttjar den andres svaghet. 
Det som balanserar denna fara är inte riskreducering i egentlig mening utan 
förmågan att se förbi denna risk, att trots allt känna sig säker. I semantisk 
mening är ’trust’ och ’confidence’ synonymer i meningen (båda med anno-
teringen <E6+> ), även om ’confidence’ är tänkt att tjänstgöra som en preci-
sering. 

Man kan beskriva förtroende i utdrag 7 som en ensidig känslomässig atti-
tyd utan föregående socialt samspel. I konkordansutdrag 1 märks emellertid 
att förtroende även har förmågan att förändra hela det sociala rummet: af-
färsbekanta blir vänner, medarbetare blir kollegor, etcetera. I och med det 
minskar risken i interaktionen. Det var i utdrag 1 en smula obskyrt hur denna 
förändring sker. Svaret är att den sker just i interaktion, just i det samman-
hang som är farligt: 

Konkordansutdrag 8, Konkordans T 

Congruency is a cumulative product of numerous interactions<S1.1.2+>; 
through these interactions<S1.1.2+> emerge trust<E6+> in the good-
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will<S1.2.1+> of others<A6.1-/Z8> and an understanding of constraints on 
the relationship that may be imposed by a person's organizational role. 

Interaktion leder till att förtroende för den andres goda vilja uppstår. Den 
händelsevisa samtidigheten mellan förtroende och den villkorade händelse-
utvecklingen i utdrag 1 speglas här i utdrag 8 av en nästan lika händelsevis 
samtidighet mellan interaktion och förtroendets framväxt. Det går egentligen 
inte att säga att interaktionen orsakar eller skapar förtroende, då framväxan-
det (’emerge’) är något som förtroendet gör själv. Tydligare är då att interak-
tion skapar överensstämmelse; kongruens är rentutav en (kumulativ) ’pro-
dukt’. Det olika blir genom interaktion till slut lika och därmed neutraliseras 
faran. 

Möjlighet och framtid 
(Fälten <S8+> och <T1.1.3>) 

Det finns i flera av konkordansutdragen ovan flera möjliga framtider. I ut-
drag 1 och 2 ryms möjligheten till nära och intima relationer eller möjlighe-
ten till effektivitet och produktivitet. Möjligheterna är villkorade av före-
komsten av förtroende. I utdrag 5 är olika framtida styrformer för allianser 
tänkbara. I utdrag 7 finns möjligheten till något mer sinistert: en partner som 
skadar eller drar nytta av den andra partnerns svaghet. Gemensamt i alla 
utdragen är att det är ännu ej realiserade framtida händelseförlopp – deras 
förverkligande är möjligt men inte nödvändigt eller oundvikligt. Semantiskt 
utmärks möjlighet och framtid framförallt av två fält, <S8+> (’Hjälpande’) 
och <T1.1.3> (’Framtid’). Fältet ’Hjälpande’ realiseras av flera ord i olika 
ordklasser, till exempel ’encourage’, ’preserving’, ’cooperating’, ’in favor’, 
’benefits’, ’enable’, och ’benevolence’. Fältet ’Framtid’ realiseras typiskt sett 
av det temporala hjälpverbet ’will’. De typiska realiseringarna av ’Hjälpan-
de’ och ’Framtid’ i konkordansen speglas i utdrag 9: 

Konkordansutdrag 9, Konkordans T 

Commitment and trust<E6+> are ’key’ because they encourage<S8+> mar-
keters to (1) work at preserving<S8+> relationship investments by cooperat-
ing<S8+> with exchange partners, (2) resist attractive short-term alternatives 
in<S8+[i15.3.1> favor<S8+[i15.3.2> of<S8+[i15.3.3> the expected long-
term benefits<S8+> of staying with existing partners, and (3) view potential-
ly high-risk actions as being prudent because of the belief that their partners 
will<T1.1.3> not act opportunistically. 

I meningens inledande del anges engagemang och förtroende som ’nycklar’.  
Rimligen är det en elliptisk hänvisning till föregående text eftersom man i 
utdraget inte får veta för vad de är nycklar.43 Däremot får man veta varför: 

                                
43 Men man kan gissa att det rör sig om framgångsrik marknadsföring. 
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engagemang och förtroende uppmuntrar marknadsförare till olika saker. För 
det första uppmuntras de att bevara investeringar i en relation genom att 
samarbeta med partners i ett utbyte. För det andra uppmuntras de att motstå 
attraktiva men kortsiktiga vinster till förmån för de mer långsiktiga fördelar-
na med att fortsätta relationen med en existerande partner. För det tredje 
uppmuntras de att betrakta även högriskaktiviteter som förståndiga, eftersom 
de uppfattar att deras partner inte kommer att agera opportunt. 

Likt många av de föregående utdragen rymmer utdrag 9 flera möjliga 
händelseutvecklingar.  Faran, den negativa möjligheten, som hanteras i ut-
drag 9 rör kortsiktighet. Den positiva möjligheten är de långsiktiga fördelar 
som en bibehållen relation rymmer. Som i utdrag 8 är interaktion det som 
neutraliserar eller hanterar faran. Här är det dock förtroende (och engage-
mang) som leder till interaktion (istället för tvärtom). Förtroende och enga-
gemang tillåter också marknadsföraren att lita på partnern (på ett liknade sätt 
som i utdrag 7), men också att själv undvika att agera svekfullt. 

I utdrag 9 är det förmågan att avstå från kortsiktiga möjligheter som beva-
rar den gemensamma framtiden. Så länge ingen agerar opportunt är allt möj-
ligt (även det opportuna!), om någon däremot agerar på en kortsiktig möjlig-
het blir relationen omöjlig. Det skapar en motsägelsefull dynamik mellan 
möjlighet och konsistens, där möjlighet är det konsistentas motsatts, samti-
digt som det konsistenta är det möjligas förutsättning. 

Övriga semantiska fält i konkordans T 
(Fälten < Z7-> och <Q2.2/X7+>) 

Längre ned i Tabell 8 hamnar fälten ’Ovillkorlig’ (<Z7->) och ’Talhandling’ 
(<Q2.2/X7+>) som är både avvikande och intressanta trots något lägre Key-
ness för dessa fält. Båda fälten realiseras nästan uteslutande av ett enda ord: 
’unconditional’ respektive ’proposed’. I det första fallet rör det sig om en 
kollokation till ordet ’trust’ (och fältet <E6+>) som i det sammansatta be-
greppet ’unconditional trust’ (begreppet finns bland annat representerat i 
utdrag 1).44 

I det andra fallet rör det sig om ett ord som man kan vänta sig i genren ve-
tenskapliga artiklar generellt. Dess innebörd är anföring, typiskt sett av fors-
kares ståndpunkter, egna eller andras (som i ’we propose’, ’they propose’). 
Att ordet är så utmärkande att det bildar ett eget fält med hög Keyness i 
Konkordans T kan tyda på en förhållandevis hög grad av intertextualitet i 
konkordansen. Det fungerar även som ett modalitetsuttryck som sänker gra-
den av sanningsanspråk. Sammantaget tyder det på en viss ängslighet i det 
vetenskapliga moduset när man skriver om begreppet Trust; påståenden förs 
                                
44 En annan vanlig kollokation till ’trust’ är ’commitment’ med annoteringen <S6+>, den 
förekommer i utdrag och 2 och 9 ovan. Till skillnad från ’unconditional’ bildar ’commitment’ 
dock ingen gemensam nominalgrupp med ’trust’ och måste bindas samman med ’trust’ med 
konjunktionen ’and’. ’Commitment’ har också en självständig betydelse utanför kollokationen 
i andra konstellationer. 
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44 En annan vanlig kollokation till ’trust’ är ’commitment’ med annoteringen <S6+>, den 
förekommer i utdrag och 2 och 9 ovan. Till skillnad från ’unconditional’ bildar ’commitment’ 
dock ingen gemensam nominalgrupp med ’trust’ och måste bindas samman med ’trust’ med 
konjunktionen ’and’. ’Commitment’ har också en självständig betydelse utanför kollokationen 
i andra konstellationer. 
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fram just som påståenden och inte som sanningar och de förankras i en inter-
textuell dialog med andra forskare. Det möjliga som realiseras i beskrivning-
arna av förtroendets roll i företagssamarbeten får alltså sin överensstämmelse 
i kunnandet om förtroende som även det rymmer möjligheter: till alternativa 
tolkningar och förhållningssätt. 

Kontrollens semantiska fält 

Tabell 9 visar de utmärkande semantiska fälten i Konkordans C som består 
av meningar som innehåller ordet ’control’. 
Tabell 9: Semantiska fält Konkordans C. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S7.1+> 9537 Ha makt  control, empowerment 
<S7.1+c> 461 Ha makt  management 
<S7.1+/S5+c> 137 Ha makt Tillhöra en grupp board, committee 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z99> 462 Omatchad  zero-order, rule-

oriented, item6 

TID <T> 
    

<T1.3> 315 Tid: Period  phase, span, 10-year, 
period 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I2.2/S5+> 303 Affärer: Sälja  salesforce 
<I3.1> 268 Arbete och anställning: 

Generellt 
 work, job, role, staff 

<I2.1/S2mf> 181 Affärer: Generellt Människor executives 
<I3.1/N5+> 145 Arbete och anställning: 

Generellt 
Kvantiteter: Många 
eller mycket 

workload 

<I2.2/S5+c> 87 Affärer: Sälja/Tillhöra 
en grupp 

 agency 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A11.2-> 219 Omärkbar  marginal 
<A6.3+> 203 Jämföra: Varierad  variables, vector 
<A1.5.1> 201 Använda  use, function 
<A1.1.1> 117 Generella handlingar 

eller skapande 
 task, conducted, exert, 

act 
<A5.1+/A9-> 112 Utvärdering: Bra Belöning award 
<A9+/Q1.2> 94 Tillägna, få och inneha Dokument och skri-

vande 
patent  

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X4.2> 206 Mentala objekt: Medel,  procedures, systems, 

 85 

Makt, hierarki och motstånd 
(Fälten <S7.1+>, <S7.1+c>, <S7.1+/S5+c>; <I2.2/S5+>, <I3.1>, <I2.1/S2mf>, <I3.1/N5+>, 
<I2.2/S5+c>; <X8+> och <G1.1/S7.1+>) 

Det dominerande huvudfältet i konkordans C är ’Sociala handlingar, tillstånd 
och processer’ som utgörs av ett fält i tre snarlika varianter: ’Ha makt’ 
(<S7.1+>). Även fältet <G1.1/S7.1+> längst ned i tabellen kan sägas höra 
hit.45 I utdrag tio återkommer fältet ’Ha makt’ i olika varianter: 

Konkordansutdrag 10, Konkordans C 

A large board<S7.1+/S5+c> is more likely than a small one to generate alter-
native political coalitions that challenge the CEO<S7.1+/S2mf> and 
take<S7.1+[i181.2.1> control<S7.1+[i181.2.2> over the firm. 

I centrum står maktkampen mellan ’CEO’ (’VD’) och ’board’ (’styrelse’).46 
Det är i en stor styrelse som risken för alternativa maktkonstellationer finns 

                                
45 Varianterna är dels fältet med växeln c (som i <S7.1+c>) som anger att ordet används re-
flexivt till exempel för att undvika upprepning, dels fältet med ett alternativt eller överlappan-
de fält: ’Tillhöra en grupp’ (som i <S7.1+/S5+c>). För fältet <G1.1/S7.1+> längst ned i Tabell 
9 är det ’Ha makt’ som är alternativet till det i och för sig närliggande ’Styrning’. 
46 Makt (och maktkamp) realiseras även i fältet <I2.2/S5+c> med bland annat ordet ’agency’, 
något som blir tydligare om man förstår ordet agency i relation till det som brukar kallas för 
’agency theory’ och som (ofta) undersöker förhållandena i mellan just styrelse och VD termer 
av intressekonflikter. 

metod framework, approach 
<X8+> 171 Anstränga sig hårt  battle, strove, attempts, 

venture 

ÄMNEN, MATERIAL, FÖREMÅL OCH UTRUSTNING <O> 
<O4.4> 174 Form  slack, loop, lines, 

straight, circular 
<O2> 110 Objekt generellt  node, mechanism, 

items, tools 

NUMMER OCH MÄTNING <N> 
<N3.8> 163 Mätning: Fart  rate 
<N2> 109 Matematik  median, mean, theo-

rem, ratio, statistical 

KROPPEN OCH INDIVIDEN <B> 
<B2-> 118 Sjukdom  fatigue, congestion, 

strivings 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q1.2/A9+> 110 Dokument och skri-

vande 
Tillägna, få och inneha inventory 

STAT, STYRNING OCH OFFENTLIGHET <G> 
<G1.1/S7.1+> 89 Styrning Ha makt autonomy 
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som kan utmana VD:n och ta kontroll över företaget. Begreppet Control är 
alltså i utdrag 10 något som kan innehas (av VD:n), erövras (av en utmanan-
de alternativ koalition), och förloras (av VD:n igen). Det hela utspelar sig i 
en företagshierarki, om än i en begränsad del av hierarkin (längst upp). Men 
makt och byråkrati är inte fenomen reserverade för företagets toppskikt, utan 
kommer även till uttryck i fält som rör andra positioner ett företag, till ex-
empel det specifika ’salesforce’ (<I2.2/S5+>) och i de mer generella ’execu-
tives’ (<I2.1/S2mf>) och ’role’ (<I3.1>):  

Konkordansutdrag 11, Konkordans C 

Behavior control<S7.1+> organizations appear to be more formalized than 
outcome control<S7.1+> systems<X4.2>, suggesting that these sys-
tems<X4.2> provide the salesperson more role<I3.1> clarity and less 
role<I3.1> conflict. 

I utdrag 11 ställs två typer av kontroll mot varandra, beteendekontroll och 
utfallskontroll. Den mer formaliserade beteendekontrollen skänker större 
klarhet kring roller (för försäljare) än utfallskontrollen. Det smusslas inte 
med utövandet av kontroll i utdrag 11, och det smusslas inte med föremålet 
för kontrollen, den potentiellt förvirrade försäljaren. Tydligheten (som kan 
jämföras med otydligheten i utdragen från konkordans T ovan) öppnar upp 
för tydligare formulerat motstånd; det går i Konkordans C att hitta referenser 
till både Marx och Foucault.47 Motstånd (mot kontroll) lämnar även spår i 
Tabell 9, främst i fälten ’Arbete och anställning: Generellt’ (<I3.1> och 
<I3.1/N5+>). Utdrag 12 refererar till de ursprungliga kritiska urkunderna: 

Konkordansutdrag 12, Konkordans C 

Marx [referens utelämnad] considered the control<S7.1+> of work<I3.1> to 
be central to industrialization, as it formed the principal mechanism by which 
labor was subordinated to the interests of capital. 

I utdrag 12 ställs arbetare mot kapital och tvingas till underordning genom 
kontroll. Slagfältet är arbetet. 

System och period 
(Fälten <T1.3>; <A11.2->, <A1.5.1>, <A1.1.1>, <A5.1+/A9->, <A9+/Q1.2>; <X4.2>; 
<O4.4>, <O2>; <N3.8>; <B2-> och <Q1.2/A9+>) 

I utdrag 11 ovan görs en ekvivalens mellan organisationer och system när 
’behavior control organizations’ ställs mot ’outcome control systems’, efter-
som jämförelsen som görs är mellan kontroll av beteende och kontroll av 
utfall, inte mellan kontrollorganisationer och kontrollsystem. De två sist-

                                
47 Som båda förknippas med maktkritiska teorier. 
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nämnda blir i och med det ekvivalenta storheter i jämförelsen. Likställighe-
ten fullbordas i utdragets senare del där system återkommer med en elliptisk 
hänvisning (’these systems’) till organisationer. I Konkordans T är organisa-
tionen något som samarbetar med andra organisationer (se till exempel ut-
drag 5), i Konkordans C är alltså organisationen ett kontrollsystem. Temat 
framkommer i fält som är olika realiseringar av system, främst <X4.2> 
(’Mentala objekt: Medel, metod’) som återfinns i utdrag 11, men också i fält 
som <Q1.2/A9+> och <A9+/Q1.2>, (’Dokument och skrivande/Tillägna, få 
och inneha’). Systemen beskrivs bland annat med realiseringar av fältet ’Ob-
jekt: generellt’ (<O2>). Problem i systemet skildras med medicinska metafo-
rer (fältet ’Sjukdom’, <B2->). Hantering av problem och av systemet gene-
rellt kommer till uttryck med abstrakta begrepp i till exempel fälten 
<A1.1.1> och <A6.3+>: 

Konkordansutdrag 13, Konkordans C 

As will be detailed, their action<A1.1.1> subtly<A11.2-> and significantly 
altered the organizing<S7.1+> practices<A1.1.1> and structures of the CSD 
workplace over time, transforming the texture of work, nature of knowledge, 
patterns of interaction, distribution of work, forms of accountability<S7.1+> 
and control<S7.1+>, and mechanisms<O2> of coordination<S7.1+>. 

Åtgärderna som någon vidtar i utdrag 13 ändrar nästan omärkligt men ändå 
signifikant organisationspraktiken vid ’CSD workplace’ över en lång period. 
Allt det som förändras – praktiken, arbetets textur, kunskapens natur, möns-
ter för interaktion och former för ansvar, kontroll och koordineringsmeka-
nismer – kan ses som aspekter eller delar av ett kontrollsystem. De sociala 
aktörer som förekommer i ett sådant system är annorlunda än dem som före-
kommer i ett företagssamarbete. I det senare fallet är aktören en partner med 
möjligheter (att hysa förtroende, att vara lojal, att svika). Kontrollsystemets 
aktörer däremot, är inte så mycket aktör som roll – en hierarkisk funktion att 
fylla (till exempel en försäljare eller VD). 

Möjlighet är i Konkordans C ett problem eftersom det leder till otydlighet 
kring roller, och mot denna otydlighet hjälper kontroll (från utdrag 11): ”… 
these systems provide the salesperson more role clarity and less role con-
flict”. I Konkordans T är förhållandet det motsatta; organisatoriska roller är 
det som begränsar möjligheterna (från utdrag 8): ”… understanding of con-
straints on the relationship that may be imposed by a person's organizatio-
nal role.” Realisering av tid skiljer sig åt mellan Konkordans T och Konkor-
dans C på ett liknande sätt. I det förra fallet är tid synonymt med ’Framtid’, i 
det senare fallet är tid detsamma som ’Period’ (fältet <T1.3>): indelningsbar, 
mätbar och kontrollerbar: 
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Konkordansutdrag 14, Konkordans C 

Survey data from 90 male manufacturing<A1.1.1> employees<I3.1/S2mf> 
regarding their control<S7.1+> beliefs were combined with objective 
job<I3.1> analysis data concerning mental and physical demands and one 
year<T1.3>'s worth<I1.3> of archival<Q1.2/A9+> data regarding unexcused 
absences, sick days<T1.3>, and days<T1.3> tardy. 

Utdraget rör en kombination av data om manliga tillverkningsarbetares upp-
fattningar om kontroll, deras mentala och fysiska behov samt deras frånvaro 
(sjuk- eller omotiverad), samt deras sena ankomster. Tid och människor bil-
dar alltså i utdrag 14 objektivt mätbara värden som kan arkiveras, extraheras 
och analyseras. Det är värt att notera hur och när människorna uppmärk-
sammas: som avvikelser när de inte uppfyller det av systemet förväntade. 

Övriga semantiska fält i konkordans C 
(Fälten <Z99>; <A6.3+> och <N2>) 

Högt upp i Tabell 9 förekommer fältet ’Omatchad’ (<Z99>). Det utgörs av 
ord som ur det automatiska semantiska taggningssystemets synvinkel inte 
passar ihop med något känt semantiskt fält. Studerar man fältets exempelord 
får det dock en innebörd; det är den kvantitativa forskningens begreppsappa-
rat som gör sig gällande i ord som ’zero-order’ och ’item6’ . Hit hör även 
fälten <A6.3+> och <N2>. Möjligheterna som realiseras i Konkordans T 
motsvaras av ett förhållandevis anspråkslöst och intertextuellt modus i det 
vetenskapliga skrivandet, där även kunnandet om begreppet Trust rymmer 
möjligheter. Det fördefinierade systemet som modell eller ekvivalens för 
organisationen i Konkordans C motsvaras på ett snarlikt sätt av ett mer slut-
giltigt vetenskapligt modus i kunnandet om begreppet Control. 

Svekets semantiska fält 
Tabell 10 visar de utmärkande semantiska fälten i Konkordans B som består 
av meningar som innehåller ordet ’betrayal’. 
Tabell 10: Semantiska fält Konkordans B. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

STAT OCH OFFENTLIGHET <G> 
<G2.2-> 8272 Oetisk  betray, betrayal 
<G2.1-> 523 Brott  violation, criminal 
<G2.2-/S2mf> 300 Oetisk Människor betrayers, betrayer 
<G2.2+> 182 Etisk  ethical, moral, noble 
<G2.1> 96 Lag och ordning  punished, penalty, 

legislation 
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PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I1.1/S2mf> 646 Pengar och betalning Människor trustee 
<I3.2/S2mf> 87 Arbete och anställning:  

Professionalism 
Människor coworker, colleague 

KÄNSLA <E> 
<E3-> 489 Våldsam och arg  revengeful, abrasive, 

bullying, aggravation 
<E4.1-/S3.2> 476 Sorgsen Relation: Intimitet och 

sex 
jealousy 

<E4.1-> 181 Sorgsen  depressive, suffer, 
miserable, mourning 

<E4.2-> 75 Missnöjd  disappointment, dissa-
tisfaction 

<E2-> 101 Ogilla  disapproval, resent-
ment, hate, hateful 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A1.1.2> 203 Skada och förstöra  violating, breaking 
<A5.2-> 164 Utvärdering: Falsk  deceive, deception, 

misleading, lied 
<A1.1.1/S2mfc> 146 Generella handlingar 

eller skapande 
Människor manufacturer 

<A6.2-> 135 Jämföra: Ovanlig  deviant, deviance 
<A11.1-/A2.1> 82 Oviktig Modifiera, ändra devaluation, devalued 
<A5.1-> 79 Utvärdering: Dålig  adversely, splitting, 

unsatisfactory, flaws 
<A2.1+/A3+> 66 Ändra Existerande experiencing, expe-

rience 

KROPPEN OCH INDIVIDEN <B> 
<B2+> 129 Hälsosam  recovery 

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X9.2-> 107 Misslyckande  failure 
<X7-> 70 Oönskad  unintentionally, unin-

tentional, involuntary 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q2.2/S1.2.4-> 97 Talhandling Oartig insult, insulting 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S3.2> 81 Relation: Intimitet och 

sex 
 romantic, love, em-

braces 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z8m> 68 Pronomen  he, him, his 

  
 



 88 

Konkordansutdrag 14, Konkordans C 

Survey data from 90 male manufacturing<A1.1.1> employees<I3.1/S2mf> 
regarding their control<S7.1+> beliefs were combined with objective 
job<I3.1> analysis data concerning mental and physical demands and one 
year<T1.3>'s worth<I1.3> of archival<Q1.2/A9+> data regarding unexcused 
absences, sick days<T1.3>, and days<T1.3> tardy. 

Utdraget rör en kombination av data om manliga tillverkningsarbetares upp-
fattningar om kontroll, deras mentala och fysiska behov samt deras frånvaro 
(sjuk- eller omotiverad), samt deras sena ankomster. Tid och människor bil-
dar alltså i utdrag 14 objektivt mätbara värden som kan arkiveras, extraheras 
och analyseras. Det är värt att notera hur och när människorna uppmärk-
sammas: som avvikelser när de inte uppfyller det av systemet förväntade. 

Övriga semantiska fält i konkordans C 
(Fälten <Z99>; <A6.3+> och <N2>) 

Högt upp i Tabell 9 förekommer fältet ’Omatchad’ (<Z99>). Det utgörs av 
ord som ur det automatiska semantiska taggningssystemets synvinkel inte 
passar ihop med något känt semantiskt fält. Studerar man fältets exempelord 
får det dock en innebörd; det är den kvantitativa forskningens begreppsappa-
rat som gör sig gällande i ord som ’zero-order’ och ’item6’ . Hit hör även 
fälten <A6.3+> och <N2>. Möjligheterna som realiseras i Konkordans T 
motsvaras av ett förhållandevis anspråkslöst och intertextuellt modus i det 
vetenskapliga skrivandet, där även kunnandet om begreppet Trust rymmer 
möjligheter. Det fördefinierade systemet som modell eller ekvivalens för 
organisationen i Konkordans C motsvaras på ett snarlikt sätt av ett mer slut-
giltigt vetenskapligt modus i kunnandet om begreppet Control. 

Svekets semantiska fält 
Tabell 10 visar de utmärkande semantiska fälten i Konkordans B som består 
av meningar som innehåller ordet ’betrayal’. 
Tabell 10: Semantiska fält Konkordans B. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

STAT OCH OFFENTLIGHET <G> 
<G2.2-> 8272 Oetisk  betray, betrayal 
<G2.1-> 523 Brott  violation, criminal 
<G2.2-/S2mf> 300 Oetisk Människor betrayers, betrayer 
<G2.2+> 182 Etisk  ethical, moral, noble 
<G2.1> 96 Lag och ordning  punished, penalty, 

legislation 

 89 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I1.1/S2mf> 646 Pengar och betalning Människor trustee 
<I3.2/S2mf> 87 Arbete och anställning:  

Professionalism 
Människor coworker, colleague 

KÄNSLA <E> 
<E3-> 489 Våldsam och arg  revengeful, abrasive, 

bullying, aggravation 
<E4.1-/S3.2> 476 Sorgsen Relation: Intimitet och 

sex 
jealousy 

<E4.1-> 181 Sorgsen  depressive, suffer, 
miserable, mourning 

<E4.2-> 75 Missnöjd  disappointment, dissa-
tisfaction 

<E2-> 101 Ogilla  disapproval, resent-
ment, hate, hateful 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A1.1.2> 203 Skada och förstöra  violating, breaking 
<A5.2-> 164 Utvärdering: Falsk  deceive, deception, 

misleading, lied 
<A1.1.1/S2mfc> 146 Generella handlingar 

eller skapande 
Människor manufacturer 

<A6.2-> 135 Jämföra: Ovanlig  deviant, deviance 
<A11.1-/A2.1> 82 Oviktig Modifiera, ändra devaluation, devalued 
<A5.1-> 79 Utvärdering: Dålig  adversely, splitting, 

unsatisfactory, flaws 
<A2.1+/A3+> 66 Ändra Existerande experiencing, expe-

rience 

KROPPEN OCH INDIVIDEN <B> 
<B2+> 129 Hälsosam  recovery 

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X9.2-> 107 Misslyckande  failure 
<X7-> 70 Oönskad  unintentionally, unin-

tentional, involuntary 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q2.2/S1.2.4-> 97 Talhandling Oartig insult, insulting 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S3.2> 81 Relation: Intimitet och 

sex 
 romantic, love, em-

braces 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z8m> 68 Pronomen  he, him, his 

  
 



 90 

Brott och etik 
(Fälten <G2.2->, <G2.1->, <G2.2-/S2mf>, <G2.2+>, <G2.1> och <I1.1/S2mf>) 

Betrayal hör hemma i samma situationer som Trust: 

Konkordansutdrag 15, Konkordans B 

From this perspective the challenges of betrayal<G2.2-> are posed by ten-
sions arising between the security<G2.1> of the familiar and the frightening 
but necessary novelty of the unknown. 

I Konkordans B utgör trots allt utdrag 15 ett undantag; även om den organi-
satoriska kontexten är densamma i det flesta fall där begreppet Betrayal 
omskrivs, är det mindre vanligt att kontexten beskrivs. Mer framträdande är 
ordet ’betrayal’ i sig. Att de flesta fälten som direkt berör Betrayal sorterar 
under huvudfältet stat och offentlighet (<G>) får tolkas i överförd mening; 
konkordansen rör i första hand inte brott mot formella lagar, utan mot etiska 
normer:  

Konkordansutdrag 16, Konkordans B 

The extent to which the trustee<I1.1/S2mf> perceives the option of betray-
al<G2.2-> as a serious violation<G2.1-> of ethical<G2.2+> principles has a 
major impact on his or her assessment of the ethics of the situation. 

Protagonisten i utdrag 16 (liksom i stor del av Konkordans B) är en ’trustee’, 
direktöversatt blir det på svenska ’förvaltare’. Liksom hänförningen av Be-
trayal (och närliggande begrepp) till det offentliga får man tolka hänförning-
en av aktören Trustee till huvudfältet ’Pengar och handel inom industrin’ 
(<i>) i överförd bemärkelse: bankvärldens förvaltare har stått modell för det 
som i Konkordans B avser betrodd person i mer generell bemärkelse (som 
förvaltare av ett förtroende om man så vill). I utdrag 16 har den utsträckning 
till vilken den betrodde personen uppfattar sveket som ett allvarligt brott mot 
moraliska principer, en avgörande påverkan på dennes bedömning av situa-
tionens etiska aspekter.  

Det offentligt straffrättsliga står som modell även för att beskriva svekets 
efterföljder: 

Konkordansutdrag 17, Konkordans B 

If these penalties<G2.1> are judged<G2.1> by the trustee to be significant, 
they will most likely mitigate his or her actual betrayal<G2.2->. 

Utdraget ovan imiterar en kriminalpolitisk diskussion kring straffets preven-
tiva effekt: om den betrodde personen bedömer straffet som strängt, kommer 
denne troligen att minska omfattningen av sitt verkliga svek.  
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Dåligt, falskt och oviktigt 
(Fälten <A1.1.2>, <A5.2->, <A11.1-/A2.1>, <A5.1->; <X9.2-> och <X7->) 

Trust i Konkordans T är förknippat med det som är bra, sant och viktigt. 
Betrayal i Konkordans B är förknippat med det som är dåligt, falskt och 
oviktigt. Utvärderingar med dessa resultat realiseras med ’Generella och 
abstrakta begrepp’ (huvudfält med annoteringen <A>) och i ’Psykologiska 
handlingar, tillstånd och processer’ (huvudfält med annoteringen <X>). Sve-
ket är både en verkan av och en orsak till det dåliga, falska och oviktiga: 

Konkordansutdrag 18, Konkordans B 

The more negative or unsatisfactory<A5.1-> the trustee's assessment is of the 
current situation, the more he or she feels there is to be gained than 
lost<X9.2-> by a betrayal<G2.2->. 

Konkordansutdrag 19, Konkordans B 

…betrayal<G2.2-> implies rejection<X7-> and relational devalua-
tion<A11.1-/A2.1>, or the realization that one's partner holds neither oneself 
nor the relationship in high regard. 

Ju lägre den betrodde personen i utdrag 18 värderar den aktuella situationen, 
desto mer känner han eller hon att det finns mer att vinna än att förlora på ett 
svek. I utdrag 19 är orsakssammanhanget det omvända. Sveket förminskar 
relationen. Det innebär en insikt om att ens partner inte värderar vare sig 
relationen eller en själv. Trots presensformen för ’holds’ är det implicita 
tidsbegreppet som kommer till uttryck i utdrag 19 tillbakablickande; vad 
sveket gör är att det reducerar det som varit till något värdelöst. 

Personligt, ilska och sorg 
(Fälten <E3->, <E4.1-/S3.2>, <E4.1->, <E4.2->, <E2->; <A2.1+/A3+>; <Q2.2/S1.2.4->; 
<S3.2> och <Z8m>) 

Utdrag 16 och 18 ovan beskriver växelverkan mellan känslor, uppfattningar 
och bedömningar. På ett sätt är utdragen varandras motsatser. I utdrag 16 är 
det uppfattningen av ett svek i obestämd form som leder fram till bedöm-
ningen av en konkret situation i bestämd form. I utdrag 18 är det bedöm-
ningen av en konkret situation i bestämd form som leder fram till en känsla 
kring ett svek i obestämd form. I båda utdragen sker dock ett byte från aktö-
ren Trustee i utdragens tidigare del till ’his’/’her’ eller ’she’/’he’ i utdragens 
senare del. Det går att se bytet som en följd av att man velat undvika upp-
repning av ordet ’trustee’. Men man kan också se framträdandet av prono-
mina som att det är personerna helt utan attribut eller roller som stiger fram 
och personligen får bära ansvaret när situationen fixeras moraliskt. Det är 
personerna, inte rollen betrodd person (eller kunderna, leverantörerna, sam-
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arbetspartnerna, medarbetarna, eller några andra roller) som slutgiltigt be-
dömer det etiska i situationen eller faktiskt känner fördelarna med att svika. 
Sveket är, även när det kan förklaras utifrån omständigheter eller sättas i 
relation till etiska principer, i slutänden djupt personligt. Det gäller även den 
som blir sviken: 

Konkordansutdrag 20, Konkordans B 

The emphasis on mutually known rather than mutually accepted as the crite-
rion also allows for the possibility of a premeditated betrayal<G2.2->, where 
the betrayer<G2.2-/S2mf> does not accept the pivotal expectation but is 
aware of it and uses it to earn the trust of the trustor and then betrays<G2.2-> 
him<Z8m> or her<Z8f>. 

I utdrag 20 sker en liknande övergång från roll till person som i utdrag 16 
och 18, men i det här fallet är det den drabbade ’trustor’ (den som hyser 
förtroende) som i slutänden blir sviken som person (’him’ eller ’her’) och 
inte i egenskap av en roll. Den som sviker blir, när det personliga fokuset 
flyttar till den som blir sviken, helt fixerad i sin roll som svikare (’betrayer’). 

Att sveket är personligt och därför drabbar personligt märks även i de fält 
som beskriver känslor (huvudfältet ’Känsla’, <E>): 

Konkordansutdrag 21, Konkordans B 

In addition, central to the experience of violation<G2.1-> are feelings of an-
ger<E3-> resentment<E2->, bitterness, indignation<E3->, and even out-
rage<E3-> that emanate from the perception that one has been be-
trayed<G2.2-> or mistreated<E3-> /…/. 

Även i utdrag 21 sker ett växelspel mellan uppfattning och känslor; det är 
uppfattningen av att ha blivit sviken och felaktigt behandlad som leder fram 
till de känslor som manifesteras av kränkningen (ilska, förbittring, indigna-
tion och raseri) . Sveket och kränkningen är – åtminstone perceptuellt för 
den drabbade – samma sak. 

Övriga semantiska fält i konkordans B 
(Fälten <I3.2/S2mf>; <A1.1.1/S2mfc>, <A6.2-> och <B2+>) 

Med relativt hög Keyness återfinns fältet <I3.2/S2mf> som realiseras av ord 
som ’coworker’ och ’colleague’. Tillsammans med fältet <A1.1.1/S2mfc> 
(realiserat av främst ordet ’manufacturer’) är de exempel på professionella 
aktörer som blir svikna. Båda fälten kommer från enstaka artiklar i korpusen, 
där de dock används ymnigt. På ett liknande sätt förhåller det sig med fältet 
<B2+> som realiseras av ordet ’recovery’. Det är en kollokation till ordet 
’service’ som i ’service recovery’, ett begrepp inom tjänsteindustrin. 
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Förekomsten av fältet <A6.2-> är mer tänkvärd även om det likt de före-
gående fälten kommer från endast en artikel i korpusen. Dess användning 
där är intressant nog: det görs i artikeln en tydlig (och ofta upprepad) åtskill-
nad mellan svek och avvikande beteende. 

Ideologin i fördjupning 
I den översiktliga undersökningen av ideologin framträder olika sorters soci-
ala aktörer kring de olika begreppen. Runt förtroende finns de mellanorgani-
satoriska aktörerna i form av kunder, leverantörer, tillverkare, etcetera. För-
troendets aktörer kan också vara relationella i en mer generell bemärkelse 
(till exempel i form av parter som inte direkt är avhängig en organisation). 
Runt kontroll finns de inomorganisatoriska aktörerna såsom VD, styrelse, 
anställda och tillverkningsarbetare.  Svekets aktörer är dels relationella (som 
i den som är betrodd i relation till den som hyser förtroende), dels personliga 
(som i ’hon’ eller ’han’). 

De olika typerna av aktörer i de olika konkordanserna visar på skillnader 
mellan hur förtroende, kontroll och svek realiseras textuellt, skillnader som 
kan utnyttjas för att bättre beskriva de olika begreppen; det är i relation till 
de sociala aktörerna som begreppen kommer till liv och blir angelägna.  

Den automatiserade semantiska taggningsproceduren med sin förmåga att 
omfatta mycket stora material är emellertid trubbig när det gäller just sociala 
aktörer, bland annat för att systemet saknar en huvudkategori för aktörer som 
är animat (levande). De är därför spridda över flera fält. Samtidigt kan flera 
olika sociala aktörer återfinnas inom samma fält. Ett första steg för att på ett 
strukturerat sätt fånga språkliga mönster kring hur begreppen binds ihop med 
sociala aktörer är därför att välja ut en social aktör per begrepp. På samma 
sätt som de utmärkande semantiska fälten beräknats, kan logsannolikhet 
användas för att välja ut den sociala aktör som har den mest utmärkande 
kombinationen av vanlighet i en konkordans och ovanlighet i de två övriga. 
Skillnaden är att beräkningen i det här fallet baseras på lexikon och inte på 
de semantiska fälten. Följande sociala aktörer är utmärkande i de tre konkor-
danserna (se bilaga 3):  

 
Konkordans T: Parties (’parter’) 
Konkordans C: Board (’styrelse’) 
Konkordans B: Trustee (’betrodd person’) 

 
Ur de ursprungliga konkordanserna har nya och betydligt mindre konkordan-
ser extraherats med hjälp av de sociala aktörerna ovan. De är konkordanser 
som består av meningar som innehåller både begreppen och de sociala aktö-
rerna (Konkordans TP bestående av meningar med Trust och Parties; Kon-
kordans CB bestående av meningar med Control och Board; Konkordans BT 
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arbetspartnerna, medarbetarna, eller några andra roller) som slutgiltigt be-
dömer det etiska i situationen eller faktiskt känner fördelarna med att svika. 
Sveket är, även när det kan förklaras utifrån omständigheter eller sättas i 
relation till etiska principer, i slutänden djupt personligt. Det gäller även den 
som blir sviken: 

Konkordansutdrag 20, Konkordans B 

The emphasis on mutually known rather than mutually accepted as the crite-
rion also allows for the possibility of a premeditated betrayal<G2.2->, where 
the betrayer<G2.2-/S2mf> does not accept the pivotal expectation but is 
aware of it and uses it to earn the trust of the trustor and then betrays<G2.2-> 
him<Z8m> or her<Z8f>. 

I utdrag 20 sker en liknande övergång från roll till person som i utdrag 16 
och 18, men i det här fallet är det den drabbade ’trustor’ (den som hyser 
förtroende) som i slutänden blir sviken som person (’him’ eller ’her’) och 
inte i egenskap av en roll. Den som sviker blir, när det personliga fokuset 
flyttar till den som blir sviken, helt fixerad i sin roll som svikare (’betrayer’). 

Att sveket är personligt och därför drabbar personligt märks även i de fält 
som beskriver känslor (huvudfältet ’Känsla’, <E>): 

Konkordansutdrag 21, Konkordans B 

In addition, central to the experience of violation<G2.1-> are feelings of an-
ger<E3-> resentment<E2->, bitterness, indignation<E3->, and even out-
rage<E3-> that emanate from the perception that one has been be-
trayed<G2.2-> or mistreated<E3-> /…/. 

Även i utdrag 21 sker ett växelspel mellan uppfattning och känslor; det är 
uppfattningen av att ha blivit sviken och felaktigt behandlad som leder fram 
till de känslor som manifesteras av kränkningen (ilska, förbittring, indigna-
tion och raseri) . Sveket och kränkningen är – åtminstone perceptuellt för 
den drabbade – samma sak. 

Övriga semantiska fält i konkordans B 
(Fälten <I3.2/S2mf>; <A1.1.1/S2mfc>, <A6.2-> och <B2+>) 

Med relativt hög Keyness återfinns fältet <I3.2/S2mf> som realiseras av ord 
som ’coworker’ och ’colleague’. Tillsammans med fältet <A1.1.1/S2mfc> 
(realiserat av främst ordet ’manufacturer’) är de exempel på professionella 
aktörer som blir svikna. Båda fälten kommer från enstaka artiklar i korpusen, 
där de dock används ymnigt. På ett liknande sätt förhåller det sig med fältet 
<B2+> som realiseras av ordet ’recovery’. Det är en kollokation till ordet 
’service’ som i ’service recovery’, ett begrepp inom tjänsteindustrin. 
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Förekomsten av fältet <A6.2-> är mer tänkvärd även om det likt de före-
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danserna (se bilaga 3):  

 
Konkordans T: Parties (’parter’) 
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Ur de ursprungliga konkordanserna har nya och betydligt mindre konkordan-
ser extraherats med hjälp av de sociala aktörerna ovan. De är konkordanser 
som består av meningar som innehåller både begreppen och de sociala aktö-
rerna (Konkordans TP bestående av meningar med Trust och Parties; Kon-
kordans CB bestående av meningar med Control och Board; Konkordans BT 
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bestående av meningar med Betrayal och Trustee). Dessa konkordansers 
erfarenhetsmässiga betydelse avseende skeenden och ansvar har analyserats 
med funktionell grammatik (Halliday & Matthiessen, 2004; Holmberg & 
Karlsson, 2006; Karlsson, 2011) genom att det för varje förekomst av varje 
begrepp och varje social aktör har ställts tre frågor. Den första frågan rör det 
som i funktionell grammatik kallas för deltagare (som kan omfatta både 
sociala och icke sociala deltagare). Är begreppet eller aktören den eller det 
som utför eller är något; den eller det som utsätts för något eller identifie-
rar/hör till något annat; är den eller det endast en omständighet med lösare 
koppling till det som sker; eller är begreppet i sig det som sker? Den andra 
frågan rör det som sker och som i funktionell grammatik kallas för process (-
typ). Är det något som äger rum i den fysiska världen; är det en talhandling 
av något slag; ett inre mentalt skeende; eller endast ett förhållande som före-
ligger? Den tredje frågan, slutligen, rör ansvar. Går det att utpeka en ansva-
rig medveten deltagare; binder processen samman deltagarna genom påver-
kan från den ena till den andra; eller är processen bara en händelse, utan vare 
sig intention eller påverkan? De analytiska kategorier som jag har räknat 
med i förhållande till de tre frågorna redovisas i bilaga 5. 

De kopplingar mellan begrepp/aktörer och processer (skeenden) som re-
dovisas och analyseras nedan representerar de mest frekvent förekommande 
kopplingarna i respektive konkordans.48  

Förtroende uppstår (bland parter) 
I beskrivningen av de semantiska fälten framstod Trust dels som en känslo-
mässig attityd utan föregående socialt samspel (utdrag 7), dels som något 
som växer fram i interaktion mellan samarbetspartners (utdrag 8). Den dubb-
la synen på Trust som både mentalt och socialt fenomen återkommer i utdra-
get nedan: 

Konkordansutdrag 22, Konkordans TP 

We also place the concept of interpersonal trust in a different context: trust is 
not merely an attitude held by one party toward another but exists in the par-
ties' relationship.  

Utdraget innehåller två relationella processer, ’is’ (’är’) och ’exists’ (’exist-
serar’). I den första delen av utdraget efter skiljetecknet underkänns identite-
ten mellan ’trust’ och ’attitude’ (det sker ju genom ”is not”). Samtidigt gör 
ordet ’merely’ (’endast’) att en attityd från en partner mot en annan kvarstår 
som en egenskap bland flera som hör till förtroende. I utdragets sista del 

                                
48 Det är kopplingar som har en frekvens på mer än en standardavvikelse över genomsnitts-
frekvensen, se bilaga 5. 
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förväntar man sig därför kompletterande egenskaper eller attribut till förtro-
ende, men processen ’exists’ har bara en deltagare, nämligen ’trust’. Det som 
kommer därefter är inte en egenskap utan en omständighet: ’parties' rela-
tionship’ (’parternas relationer’). För förtroende är omständigheten (parterna 
och deras relationer) avgörande, även om parterna inte på ett enkelt sätt kan 
beskrivas som förtroendets egenskaper. Om omständigheten – parterna – 
närmare ska beskrivas blir det en egen sats med en egen relationell process: 

Konkordansutdrag 23, Konkordans TP 

First, trust becomes both possible and important in contexts where parties 
have something at risk. 

Utdrag 23 har två relationella processer. Den första, ’becomes’ (’blir’), låter 
dynamisk till skillnad från alternativ som ’is’ (’är’), men används här för att 
tydliggöra det villkorade i att förtroende blir möjligt och viktigt när parterna 
i sin tur har (’have’) egenskapen att de riskerar något. 

Trust är det enda av de tre inanimata begreppen som har utmärkande pro-
cesser som förstadeltagare även när de relationella processerna räknas bort. 
Det rör dels Tillblivelseprocesser och dels Materiella processer med påver-
kan. Man kan betrakta tillblivelseprocesserna som ett gränsfall mellan att 
existera och att göra; det är Trust som gör sig själv (till existerande). Ofta 
realiseras det som nedan genom verbet ’emerge’ (’uppstå’): 

Konkordansutdrag 24, Konkordans TP 

The successful reliance on high levels of trust that can emerge from recurrent 
contracting enables the parties to employ relational contracts in repeat trans-
acting for idiosyncratic assets, even in cases in which ex ante transaction risk 
is very high. 

När förtroendet väl uppstått börjar det verka i världen genom materiella pro-
cesser, här realiserad av processen ’enables’ (’möjliggör’). I utdrag 23 möj-
liggör förtroendet parternas användande av relationella kontrakt (i stället för 
formella, får man anta), även när risken initialt är mycket hög. Parternas 
risktagande är även här en relationell faktor som förtroendet förhåller sig till 
(jämför med utdrag 23 ovan, men även med utdrag 6 och 7 från Konkordans 
T). Förtroendets kraft är alltså dubbel. För det första skapar det sig själv (att 
skapandet sker under vissa betingelser, läs interaktion mellan parter, föränd-
rar inte detta faktum), för det andra verkar det genom att möjliggöra hand-
lande för relationens parter. När dessa väl skrider till handling och gör något 
– i utdrag 24 genom processen ’employ’ (’använda’, materiell process med 
intention och påverkan) – är det handlande och avsikter som rör relationens 
förvaltning. Förtroende påverkar alltså parterna och inte tvärtom. Parterna 
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bestående av meningar med Betrayal och Trustee). Dessa konkordansers 
erfarenhetsmässiga betydelse avseende skeenden och ansvar har analyserats 
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med i förhållande till de tre frågorna redovisas i bilaga 5. 

De kopplingar mellan begrepp/aktörer och processer (skeenden) som re-
dovisas och analyseras nedan representerar de mest frekvent förekommande 
kopplingarna i respektive konkordans.48  

Förtroende uppstår (bland parter) 
I beskrivningen av de semantiska fälten framstod Trust dels som en känslo-
mässig attityd utan föregående socialt samspel (utdrag 7), dels som något 
som växer fram i interaktion mellan samarbetspartners (utdrag 8). Den dubb-
la synen på Trust som både mentalt och socialt fenomen återkommer i utdra-
get nedan: 
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We also place the concept of interpersonal trust in a different context: trust is 
not merely an attitude held by one party toward another but exists in the par-
ties' relationship.  

Utdraget innehåller två relationella processer, ’is’ (’är’) och ’exists’ (’exist-
serar’). I den första delen av utdraget efter skiljetecknet underkänns identite-
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48 Det är kopplingar som har en frekvens på mer än en standardavvikelse över genomsnitts-
frekvensen, se bilaga 5. 
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förväntar man sig därför kompletterande egenskaper eller attribut till förtro-
ende, men processen ’exists’ har bara en deltagare, nämligen ’trust’. Det som 
kommer därefter är inte en egenskap utan en omständighet: ’parties' rela-
tionship’ (’parternas relationer’). För förtroende är omständigheten (parterna 
och deras relationer) avgörande, även om parterna inte på ett enkelt sätt kan 
beskrivas som förtroendets egenskaper. Om omständigheten – parterna – 
närmare ska beskrivas blir det en egen sats med en egen relationell process: 

Konkordansutdrag 23, Konkordans TP 

First, trust becomes both possible and important in contexts where parties 
have something at risk. 

Utdrag 23 har två relationella processer. Den första, ’becomes’ (’blir’), låter 
dynamisk till skillnad från alternativ som ’is’ (’är’), men används här för att 
tydliggöra det villkorade i att förtroende blir möjligt och viktigt när parterna 
i sin tur har (’have’) egenskapen att de riskerar något. 

Trust är det enda av de tre inanimata begreppen som har utmärkande pro-
cesser som förstadeltagare även när de relationella processerna räknas bort. 
Det rör dels Tillblivelseprocesser och dels Materiella processer med påver-
kan. Man kan betrakta tillblivelseprocesserna som ett gränsfall mellan att 
existera och att göra; det är Trust som gör sig själv (till existerande). Ofta 
realiseras det som nedan genom verbet ’emerge’ (’uppstå’): 

Konkordansutdrag 24, Konkordans TP 

The successful reliance on high levels of trust that can emerge from recurrent 
contracting enables the parties to employ relational contracts in repeat trans-
acting for idiosyncratic assets, even in cases in which ex ante transaction risk 
is very high. 

När förtroendet väl uppstått börjar det verka i världen genom materiella pro-
cesser, här realiserad av processen ’enables’ (’möjliggör’). I utdrag 23 möj-
liggör förtroendet parternas användande av relationella kontrakt (i stället för 
formella, får man anta), även när risken initialt är mycket hög. Parternas 
risktagande är även här en relationell faktor som förtroendet förhåller sig till 
(jämför med utdrag 23 ovan, men även med utdrag 6 och 7 från Konkordans 
T). Förtroendets kraft är alltså dubbel. För det första skapar det sig själv (att 
skapandet sker under vissa betingelser, läs interaktion mellan parter, föränd-
rar inte detta faktum), för det andra verkar det genom att möjliggöra hand-
lande för relationens parter. När dessa väl skrider till handling och gör något 
– i utdrag 24 genom processen ’employ’ (’använda’, materiell process med 
intention och påverkan) – är det handlande och avsikter som rör relationens 
förvaltning. Förtroende påverkar alltså parterna och inte tvärtom. Parterna 
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kan möjligen skapa de omständigheter där förtroendet uppstår, men de kan 
inte själva välja eller välja bort förtroendet. Med eller mot sin vilja kommer 
de genom interaktion att utveckla förtroende, eller mer precist, kommer för-
troendet att uppstå bland dem. 

Kontroll erövras (av styrelsen) 
Om parterna är den omständighet i vilken förtroende kan utvecklas, är sty-
relsen den omständighet inom vilken maktkamper utspelar sig: 

Konkordansutdrag 25, Konkordans CB 

The contest for control within the board of directors is not one of fixed loyal-
ties, of insiders seeking entrenchment versus outsiders monitoring perfor-
mance, but one of emergent power struggles, conditioned on environmental 
contingencies and economic returns, with both insiders and outsiders combin-
ing to form new political coalitions.  

Genom utdrag 25 och den relationella processen ’is’ (’är’) får vi en lista inte 
bara på vad kampen om kontroll kan vara, utan också vad den inte är: fixera-
de lojaliteter och en strid mellan förskansade insiders och övervakande out-
siders. Istället beskrivs kampen om kontroll som en komplicerad maktstrid, 
betingad av omvärldsfaktorer och ekonomiska vinningar och med olika 
kombinationer av politiska koalitioner.  

De relationella processerna och omständigheterna för styrelse och kontroll 
rör i stor utsträckning frågeställningar kring hur maktkamper som de som 
beskrivs i utdrag 25 kan organiseras och balanseras. I utdrag 26 är ’outside 
boardmembers’ (’externa styrelsemedlemmar’) förstadeltagare i den relatio-
nella processen ’are’ (’är’), där ’an effective control’ (’en effektiv kontroll’) 
är andradeltagare: 

Konkordansutdrag 26, Konkordans CB 

The results lead us to question unproven assumptions that outside board 
members are an effective control over the CEO's power and that insiders 
serve as pawns of management. 

I utdraget ifrågasätts (vad som påstås vara) obevisade antaganden om att 
externa styrelsemedlemmar är en effektiv kontroll över VD:ns makt. 

Inom styrelsen i utdrag 25 förekommer en kamp om något, om kontroll. 
Om förtroendet är något som uppstår av sig själv under rätt sorts betingelser, 
är kontroll däremot något som kan erövras: 
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Konkordansutdrag 10, Konkordans CB 

A large board is more likely than a small one to generate alternative political 
coalitions that challenge the CEO and take control over the firm. 

I utdrag 10 som tidigare använts (och som här återges igen för enkelhetens 
skull) är ’control’ andradeltagare (det som skall tagas), medan ’alternative 
political coalitions’ (’alternativa politiska koalitioner’) är förstadeltagare (de 
som tar kontrollen). Processen är ’take’ (’ta’, materiell process med intention 
och påverkan). Både koalitionens intention och påverkan är tydliga i utdraget 
– de tar helt enkelt i akt och mening kontroll över firman.  

Svek väljs (av en betrodd person) 
Om parterna är den omständighet i vilket förtroende kan utvecklas och sty-
relsen den omständighet inom vilken maktkamper utspelar sig, är den som 
hyser förtroende och den betrodde personen den omständighet där relationen 
spelar roll för hur en situation ska värderas och svekets personliga natur den 
omständighet som gör att relationen är viktig för hur en situation ska värde-
ras: 

Konkordansutdrag 27, Konkordans BT 

Given the personal nature of betrayal, the relationship between the trustor and 
trustee plays a critical role in influencing the rating of the situation.  

I utdrag 27 har vi alltså att göra med två omständigheter, båda understrukna: 
givet svekets personliga natur blir relationen mellan den som hyser förtroen-
de och en betrodd person viktig för situationens värdering. En inte allt för 
vågad gissning mot bakgrund av tidigare utdrag (till exempel utdrag 18, 
Konkordans B), är att det rör sig om hur en betrodd person värderar den 
aktuella situationen i förhållande till en tänkt situation som uppstår efter ett 
svek. 

De relationella processerna för Betrayal som förstadeltagare beskriver 
sveket som ett alternativ bland flera (och alltså inte som en oundviklighet): 

Konkordansutdrag 28, Konkordans BT 

Second, it appears that betrayal is one of the options available to the trustee 
in this decision making process, where the most attractive option is selected. 

I övrigt rör de relationella processerna för Betrayal och Trustee vad som 
konstituerar ett svek. Den betrodde personens eventuella avsikt och hand-
lingsmöjlighet blir härvidlag ett kritiskt element: 
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kan möjligen skapa de omständigheter där förtroendet uppstår, men de kan 
inte själva välja eller välja bort förtroendet. Med eller mot sin vilja kommer 
de genom interaktion att utveckla förtroende, eller mer precist, kommer för-
troendet att uppstå bland dem. 

Kontroll erövras (av styrelsen) 
Om parterna är den omständighet i vilken förtroende kan utvecklas, är sty-
relsen den omständighet inom vilken maktkamper utspelar sig: 

Konkordansutdrag 25, Konkordans CB 
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Konkordansutdrag 10, Konkordans CB 
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Konkordansutdrag 28, Konkordans BT 
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Konkordansutdrag 29, Konkordans BT 

Thus, when a trustee is unable to meet the trustor's expectations, the violation 
is deemed involuntary and not considered betrayal per our definition.  

Utdrag 29 har två relationella processer. I den första är betrodd person för-
stadeltagare och är via processen ’is’ (’är’) förhindrad att göra det som för-
väntas. Det leder till att kränkningen eller övertrampet inte betraktas som 
svek enligt författarnas definition. ’Considered’ (’anses’) är inte den mest 
typiska relationella processen (snarare för ordet tankarna till just tankar). Jag 
har i utdrag 29 ändå bedömt att det i första hand rör kränkningens egenska-
per (som alltså inte är svek i det här fallet), ungefär som när man säger ’räk-
nas som’.49 Genom att den betrodde personen i utdrag 29 inte kan möta för-
väntningarna är sveket inte längre ett av flera alternativ (som sveket beskrivs 
i utdrag 28), utan det enda. Därmed faller grundkriteriet för ett svek bort och 
kränkningen kan inte längre kallas för svek. 

I utdrag 24 får parterna möjlighet att agera med intention och påverkan 
genom att förtroendet först har uppstått. När en betrodd person agerar krävs 
inget som först möjliggör handlandet:  

Konkordansutdrag 30, Konkordans BT 

In contrast, the ’benefits’ of betrayal (for the trustee) may include receiving 
undeserved credit for organizational accomplishments, acquiring more re-
sources by misleading the trustor, creating a positive impression at the ex-
pense of a coworker (trustor), and avoiding penalties by blaming a coworker 
or covering up mistakes [referens utelämnad].  

Utdrag 30 är en slags generell (och rätt diger) anklagelselista mot en presum-
tiv betrodd person. De understrukna processerna är alla materiella processer 
med intention och påverkan – vad den betrodde personen gör är både avsikt-
ligt och med effekt (även ’blaming’, ’skylla på’, sker med avsikt och effekt, 
men jag tolkar processen som en form av talhandling, en verbal processtyp 
med intention och påverkan). 

Mentala processer för Parties handlar i första hand om att passivt förlita 
sig på förtroende (oftast realiserat med verbet ’rely’, ’lita’). För Trustee kan 
de mentala processerna däremot ofta realisera intention i mentala processer 
som närmar sig de materiella (när tankarna blir en form av beteenden):  

                                
49 Spegelvänt har jag bedömt ’is deemed’ som en sammanhållen mental process. 

 99 

Konkordansutdrag 31, Konkordans BT 

The trustee consciously decides to violate the expectations of the trustor in 
that situation after the implications of choosing betrayal, as opposed to main-
taining trust, are carefully considered [referens utelämnad]. 

Snart sagt vartannat ord i utdrag 31 förstärker intrycket av avsikt på ett eller 
annat sätt, bland andra adverben ’consciously’ (’medvetet’) och ’carefully’ 
(’omsorgsfullt’). Tydligast framstår dock intentionen genom de intentionella 
mentala processerna: ’decides’ (’beslutar’), ’choosing’ (’väljer’) och ’consi-
dered’ (’övervägda’). Den betrodde personen väljer medvetet att kränka den 
som hyser förtroende efter att först ha noggrant övervägt situationen av att 
välja svek. Det som framkom i utdrag 28, att svek är ett av flera möjliga 
alternativ, får här i förlängningen en övertydlig konsekvens: för att existera 
måste sveket väljas. 

Förtroendets, kontrollens och svekets innebörder 
De översiktliga och fördjupande undersökningarna av de ideologiska fram-
ställningarna av förtroende kan sammanfattas i förtroendets huvudsakliga 
och konnotativa innebörder. Tydligast framstår dessa när de ställs mot sina 
ideologiska demarkationer, se Tabell 11: 

Tabell 11: Begreppens ideologiska innebörder och demarkationer. 

Ideologi kring Kontroll   Förtroende   Svek 

Huvudsaklig 
innebörd 

 
System 

 
 

 
 

 
Möjlighet 

 
 

 
 
 
Bedräglighet 

Konnotativa 
innebörder 

 
Övervakning 

 
 

 
 

 
Förväntan 

   

―:― Erövras   Uppstår   Väljs 
―:― Hierarkiskt fixerat   Socialt dynamiskt   Personligt moraliskt 
―:―    Gott   Ont 

Som framgår av Tabell 11 är den huvudsakliga innebörden hos förtroendet 
möjlighet: möjlighet till samarbete, möjlighet till affärer, möjlighet att agera, 
möjligheter att lita på sina affärspartners; kort sagt möjlighet till ännu fler 
framtida möjligheter. Motsvarande huvudsaklig innebörd för kontroll är 
system – hierarkins system med bestämda mål, fixerade roller och mätbara 
utfall. Svekets huvudsakliga innebörd är bedrägligheten, att förespegla något 
– till exempel möjlighet – men i själva verket planera för något annat.  

Även de utvidgande bibetydelserna, de konnotativa innebörderna för de 
tre begreppen, står i kontrasterande relation till varandra. Förtroendets för-
väntan står i motsatsförhållande till övervakning; båda avser utfall eller age-
rande men på helt olika sätt. Där förtroendet vidare uppstår i en social dy-
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namik, erövras kontroll i hierarkier, medan sveket väljs utifrån (bristande) 
personlig moral. Sveket är med andra ord något i sig ont. Förtroendet, där-
emot, är något som kommer ur något gott, gör gott och är i sig i allt väsent-
ligt gott. 

I praktiken av företagssamarbeten märks förtroendets, kontrollens och 
svekets ideologiska innebörder i de dilemman företagssamarbetena genere-
rar. Det är dock inte Tabell 11 i oförvanskad form som återskapas. Förtroen-
dets ideologi med sina demarkationer hanteras och används på sätt som inte 
går att omedelbart sluta sig till genom att bara studera framställningen av 
förtroende i vetenskapliga texter. Nya konstellationer av huvudsakliga och 
konnotativa innebörder av förtroende, kontroll och svek blir istället effekten 
av företagssamarbetets praktik. De beskrivs närmare i kapitlet Företagssam-
arbetets dilemma. 
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Företagssamarbetets situationer 

När man försöker fånga in olika sammanhang av företagssamarbeten och 
jämföra dem med varandra gör man det ofta det utifrån formella och struktu-
rella egenskaper. Samarbetet kan till exempel vara Strategiska Allianser, 
Joint Ventures, Leverantör-Kundöverenskommelser, Licensering, Konsorti-
er, Franchising, etcetera (Parmigiani & Rivera-Santos, 2011, för fler exem-
pel se kapitel om tidigare forskning). Utgångspunkten för den undersökning 
som presenteras i det här kapitlet är annorlunda: initialt antas bara om före-
tagssamarbeten att a) man samarbetar med någon; b) man samarbetar kring 
något och; c) samarbetena kan ha egenskaper utöver a och b. Antagandena 
har legat till grund för intervjuer med personer i olika funktioner i företag 
från olika branscher (se bilaga 1). Under de undersökningsmässiga förutsätt-
ningarna blir bilden av det formella och strukturella mer tvetydig – i vissa 
situationer är det avgörande egenskaper, i andra helt perifera. Tvetydigheten 
omfattar även företagen som deltar i företagssamarbetena. Å ena sidan är de 
en grundförutsättning för att samarbeten alls ska bli av – det är företagens 
målsättningar som driver också företagssamarbetena. Å andra sidan är det 
inte företagen som samarbetar utan företagens medarbetare – det är därför 
deras tolkningar av sina egna företag och dess målsättningar som framförallt 
präglar företagssamarbetena.  

Undersökningen av företagssamarbetets situationer visar att de kan be-
skrivas i termer av egenskaper, dimensioner och situationer. Kapitlet börjar 
med en beskrivning av de egenskaper som karaktäriserar företagssamarbe-
ten. Därefter följer en beskrivning och analys av de dimensioner längs vilka 
egenskaperna är fördelade. Slutligen beskrivs och analyseras situationer av 
företagssamarbeten som grupperingar av egenskaper längs dimensionerna. 

Företagssamarbetets egenskaper 
Mot undersökningens antaganden att a) man samarbetar med någon; b) man 
samarbetar kring något och; c) samarbetena kan ha egenskaper utöver a och 
b, svarar tre typer av egenskaper hos samarbetet: Relationsegenskaper, Inne-
hållsegenskaper och Övriga egenskaper.50 Genom att jämföra uppmärksam-
heten som informanterna riktar till de olika egenskaperna (indikerad av anta-
                                
50 Egenskaperna finns beskrivna i bilaga 6. 
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let ord som knutits till respektive egenskap) kan deras olika betydelse upp-
skattas. 

Så, vem samarbetar man med? Om vad? Och under vilka betingelser? De 
relationsegenskaper som framkommit i intervjuerna redovisas i Tabell 12: 
Tabell 12: Antal ord fördelade till Relationsegenskaperna. 

Relationsegenskaper Antal ord 

Leverantörer 12 172 
Kunder 10 948 
Företagsnätverk 5 053 
Privata nätverk 5 022 
Koncernbolag 4 816 

Fördelningen av uppmärksamhet mellan de olika relationsegenskaperna (in-
dikerad av antalet ord) visar att de betydande relationerna är leverantörs- och 
kundrelationer. I andra hand framträder relationer i olika nätverk, antingen 
de som är kopplade till informanternas professionella position (Företagsnär-
verk) eller till informanternas person (Privata nätverk). Relationer inom den 
egna koncernen har relativt sett en mindre framträdande roll. 

De innehållsegenskaper som framkommit redovisas i Tabell 13: 
Tabell 13: Antal ord fördelade till Innehållsegenskaper. 

Innehållsegenskaper Antal ord 

Affärsmässighet 2 834 
Kunder & marknad 7 112 
Bransch & omvärld 6 504 
Produkter & produktion 7 415 
Produkt- & tjänsteutveckling 4 347 
Management 2 799 
Relationer 3 532 

Här visar fördelningen av uppmärksamhet att det man framförallt samarbetar 
kring är produkter och produktion, samt kunder och marknad. I andra hand 
rör samarbetena bransch, marknad och samhälle. 

De övriga egenskaper som framkommit redovisas i Tabell 14. Fördel-
ningen av uppmärksamhet mellan de olika övriga egenskaperna visar att de 
olika hindren och riskerna är ungefär lika viktiga, medan förtroende är det i 
särklass viktigaste stödet eller drivkraften för en relation. I övrigt är relatio-
nens motiv och horisont framträdande egenskaper, framförallt det strategiska 
perspektivet som dominerar över det taktiska. Mindre viktiga, relativt sett, är 
egenskaper för relationens förvaltning i form av kontrakt och stödsystem. 
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Tabell 14: Antal ord fördelade till Övriga egenskaper. 

Överordnade egenskaper Övriga egenskaper Antal ord 

Relationens motiv & horisont Ömsesidighet 3 698 
 Inhämta kunskap 3 385 
 Skapa relationer 3 556 
 Strategisk 4 594 
 Taktisk 1 782 
Relationens form Kontrakt 1 224 
Risker & hinder Urvattnade relationer 1 356 
 Beroende, underläge 1 648 
 Svek 1 240 
 Alltför informellt 758 
Stöd & drivkrafter Bekväma relationer 939 
 Förtroende 2 433 
 Förändringstryck 1 140 
(Tekniska) stödsystem Formella system 754 

Företagssamarbetets dimensioner 
Genom att studera företagssamarbetets egenskaper och hur viktiga de är 
(d.v.s. hur omtalade de är av informanterna) ges ett första intryck av företa-
gens samarbeten. Den bild som framträder ovan i Tabell 12 till Tabell 14 är 
förvånansvärt traditionell. Samarbetena rör kunder, leverantörer, produkter, 
produktion och marknad. De mer abstrakta nätverken kommer i fråga först i 
andra hand. Samarbetena präglas i hög grad av sina motiv och planeringsho-
risonter och underlättas av förtroende men försvåras av bristande engage-
mang, beroendeförhållanden och svek. 

Antydningarna till mönster i företagens samarbeten kan emellertid göras 
tydligare genom att kombinera de olika egenskaperna med varandra. Frågan 
man då ställer sig är av typen: ”När man talar med sina leverantörer, vad 
talar man då om?” Eller: ”Vilket är det största hindret för relationer i före-
tagsnätverk?” Genom att upprepa den här typen av frågor för alla relations-
egenskaper i relation till alla innehållsegenskaper och övriga egenskaper kan 
man producera en tabell med intersektioner (bilaga 6) som visar i vilken 
utsträckning informanterna samtidigt talar om olika egenskaper. Tabellen har 
gjorts mer tillgänglig genom att representeras grafiskt (se Figur 4) med hjälp 
av korrespondensanalys som visar hur de olika egenskaperna korresponderar 
med varandra. 

Närhet mellan egenskaper i Figur 4 representerar hög korrespondens, av-
stånd representerar låg korrespondens. Man brukar säga att korrespondens-
analysens dimensioner förklarar egenskapernas varians (Hair, et al., 2010). 
Uttrycket är strängt taget bakvänt; dimensionerna skapas ur egenskapernas 
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let ord som knutits till respektive egenskap) kan deras olika betydelse upp-
skattas. 

Så, vem samarbetar man med? Om vad? Och under vilka betingelser? De 
relationsegenskaper som framkommit i intervjuerna redovisas i Tabell 12: 
Tabell 12: Antal ord fördelade till Relationsegenskaperna. 

Relationsegenskaper Antal ord 

Leverantörer 12 172 
Kunder 10 948 
Företagsnätverk 5 053 
Privata nätverk 5 022 
Koncernbolag 4 816 

Fördelningen av uppmärksamhet mellan de olika relationsegenskaperna (in-
dikerad av antalet ord) visar att de betydande relationerna är leverantörs- och 
kundrelationer. I andra hand framträder relationer i olika nätverk, antingen 
de som är kopplade till informanternas professionella position (Företagsnär-
verk) eller till informanternas person (Privata nätverk). Relationer inom den 
egna koncernen har relativt sett en mindre framträdande roll. 

De innehållsegenskaper som framkommit redovisas i Tabell 13: 
Tabell 13: Antal ord fördelade till Innehållsegenskaper. 

Innehållsegenskaper Antal ord 

Affärsmässighet 2 834 
Kunder & marknad 7 112 
Bransch & omvärld 6 504 
Produkter & produktion 7 415 
Produkt- & tjänsteutveckling 4 347 
Management 2 799 
Relationer 3 532 

Här visar fördelningen av uppmärksamhet att det man framförallt samarbetar 
kring är produkter och produktion, samt kunder och marknad. I andra hand 
rör samarbetena bransch, marknad och samhälle. 

De övriga egenskaper som framkommit redovisas i Tabell 14. Fördel-
ningen av uppmärksamhet mellan de olika övriga egenskaperna visar att de 
olika hindren och riskerna är ungefär lika viktiga, medan förtroende är det i 
särklass viktigaste stödet eller drivkraften för en relation. I övrigt är relatio-
nens motiv och horisont framträdande egenskaper, framförallt det strategiska 
perspektivet som dominerar över det taktiska. Mindre viktiga, relativt sett, är 
egenskaper för relationens förvaltning i form av kontrakt och stödsystem. 
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varians och det är denna som förklarar dimensionerna. För att man ska kunna 
säga att dimensionerna i sin tur förklarar egenskapernas varians måste di-
mensionerna först tolkas och namnges. Man gör det genom att först och 
främst studera de egenskaper som ligger längst från origo och som därmed 
allra tydligast präglar dimensionerna. Tolkningen visar att den första dimen-
sionen kan benämnas Angelägenhet och den andra Befintlighet, se Figur 4: 

 

 
Figur 4: Korrespondensanalys. 
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Runt förändringstrycket och kontraktet till höger i Dimension 1 står hela 
relationen på spel, i till exempel intersektionen Kunder/Kontrakt: 

Det finns avtal med återförsäljarna. De ska uppfylla ett antal krav. De ska ha 
vissa resurser, gå vissa utbildningar, sälja ett visst antal [enheter]etcetera. Det 
är väldigt strikt reglerat. Om de inte uppfyller kraven är det ganska lätt för 
oss att säga upp avtalet. (Marknadschef, Generalagent till biltillverkare) 

Relationen som beskrivs är alltså hårt reglerad vilket speglar relationens 
betydelse; återförsäljarna får helt enkelt inte göra misstag som slår mot för-
säljningen till slutkunderna och det är därför man från informantens företags 
sida med kontrakt försöker reglera den kompetens återförsäljarna ska ha. 
Uppfyller de inte kraven avslutas relationen. 

Hög angelägenhet i form av förändringstryck på grund av förändringar i 
företagens omvärld kan också tvinga också fram relationer och upprätthålla 
dem även när de skapar beroenden (intersektionen Leverantö-
rer/Förändringstryck): 

Vi är beroende av externa leverantörer på det området. Vi har idag en pro-
duktflora som är väldigt mekaniskt inriktad. Sedan har vi en väldigt stark till-
växt på elektromekaniska produkter. Så behovet att vi själva rekryterar kom-
petens inom elektronik- och mjukvaruutveckling ökar hela tiden. Men idag är 
vi väldigt beroende av underleverantörer. (Affärsenhetschef 2, Produkt- & 
tjänsteleverantör i internationell koncern) 

Stark tillväx inom ett nytt teknik- och produktområde (elektromagnetiska 
produkter) knyter här företaget till dess leverantörer, särskilt innan företaget 
självt säkerställt sin kompetens på området. 

Låg angelägenhet (negativa värden till vänster i Figur 4) är förknippat 
med relationer där antingen inga investeringar gjorts (Privata nätverk), eller 
relationer som kan tas för givna (Koncernbolag). I det första fallet kan rela-
tionen avslutas utan att konsekvenserna blir alltför allvarliga. I det andra 
fallet bibehålls relationen även om den missköts. Det är en trygghet men 
leder samtidigt till att relationerna inte vårdas, till exempel för att man inom 
en koncern inte alltid tillämpar marknadspriser. Är ersättningen för leveran-
ser till systerföretag för låga upplevs det som att relationen inte är prioriterad 
och därmed meningslös att lägga energi på (från intersektionen Koncernbo-
lag/Urvattnade relationer): 

Bättre hade ju varit att vi tar ut ett marknadspris av varandra, så att det syns 
att man gör något. (VD, Familjeägt verkstadsföretag) 
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Runt förändringstrycket och kontraktet till höger i Dimension 1 står hela 
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oss att säga upp avtalet. (Marknadschef, Generalagent till biltillverkare) 

Relationen som beskrivs är alltså hårt reglerad vilket speglar relationens 
betydelse; återförsäljarna får helt enkelt inte göra misstag som slår mot för-
säljningen till slutkunderna och det är därför man från informantens företags 
sida med kontrakt försöker reglera den kompetens återförsäljarna ska ha. 
Uppfyller de inte kraven avslutas relationen. 

Hög angelägenhet i form av förändringstryck på grund av förändringar i 
företagens omvärld kan också tvinga också fram relationer och upprätthålla 
dem även när de skapar beroenden (intersektionen Leverantö-
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Vi är beroende av externa leverantörer på det området. Vi har idag en pro-
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petens inom elektronik- och mjukvaruutveckling ökar hela tiden. Men idag är 
vi väldigt beroende av underleverantörer. (Affärsenhetschef 2, Produkt- & 
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Stark tillväx inom ett nytt teknik- och produktområde (elektromagnetiska 
produkter) knyter här företaget till dess leverantörer, särskilt innan företaget 
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Låg angelägenhet (negativa värden till vänster i Figur 4) är förknippat 
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att man gör något. (VD, Familjeägt verkstadsföretag) 
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Befintlighet 
Den andra dimensionen (den vertikala) är mer komplex än den första. Fram-
förallt är den ett uttryck för egenskapernas befintlighet. Befintlighet kan 
förstås som en samlingsrubrik för flera olika uttryck för hur etablerad en 
relation är. Det gäller dels relationernas formella reglering, där kontrakt och 
gemensamt moderbolag motsvarar positiva värden (övre halvan av Figur 4), 
medan relationer i olika sorters nätverk inte är lika formella och därför har 
negativa värden i Dimension 2 (nedre halvan av Figur 4). Det gäller dels 
också tid som ett uttryck för befintlighet: en taktisk horisont rör det som 
redan finns (övre halvan av Figur 4), medan en strategisk horisont rör det 
som eventuellt kan komma att utvecklas i framtiden (nedre halvan av Figur 
4).  

Positiva värden i Dimension 2 motsvaras av befintliga produkter och tyd-
liga befintliga relationer. Den höga befintligheten möjliggör arbetsdelning 
som emellertid samtidigt skapar beroenden (intersektionen Leverantö-
rer/Beroende, underläge): 

Vårt sätt att arbeta med produkterna stöder givetvis den här relationen, men 
det är mer ett beroende. Sedan är en större fråga om vi vill ha det så. Elek-
tromekaniska produkter blir mer och mer omfattande, och frågan är om vi 
själva ska ha en elektronikproduktion, om vi ska ta bort beroendet av externa 
leverantörer. Men samtidigt ska man upp i sådana hiskeliga volymer för att 
det ska löna sig. Det finns varken direkta stöd eller hinder. Det är som det är, 
vi är i en beroendesituation. (Affärsenhetschef 2, Produkt- & tjänsteleveran-
tör i internationell koncern) 

 
Negativa värden i Dimension 2 motsvaras av eventuella produkter som ännu 
inte materialiserats och målsättningen är att skapa nya relationer snarare än 
att reglera de etablerade (från indexposten Skapa relationer): 

Sedan samlar vi alla återförsäljare för en årlig servicemarknadskonferens på 
1,5-2 dagar. Vi informerar om reservdels- och tillbehörsaffärer, teknik, ut-
bildning etcetera – allt som har med servicemarknad att göra. Det är också re-
lationsstärkande. Så vi lägger en hel del pengar på det här med relationer, för 
att få ut vårt budskap. (Reservdels- och tillbehörschef, Generalagent till bil-
tillverkare) 

 
Att skapa relationer är viktigt, men inte för det man gör nu utan för det man 
eventuellt kommer att göra i framtiden (från indexposten Skapa relationer): 

Jag uppmanar alla att använda sina nätverk, men det är svårt, vissa människor 
har väldigt svårt. Det kan krypa fram av en händelse – jag läser en artikel i DI 
och säger att detta företag borde vi gå på, och sen kan det komma fram att en 
person som jobbat här i två år är bästa kompis med VD. Då kan jag bli lite 
provocerad – vad fan har vi inte varit där för – då märker jag att personen inte 
ser på sin professionella värld som jag gör. Då får man få dem att förstå att 
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det inte handlar om att du skall bege dig till din bäste vän och sälja, utan sna-
rare att du rekommenderar mig att åka dit och lyssna och prata. De personliga 
relationerna avgör mycket. (VD 2, konsultföretag) 

Företagssamarbetets situationer 
Företagssamarbetets situationer beskriver egenskapernas grupperingar i 
längs dimensionerna i Figur 4. Eftersom närhet mellan egenskaper i figuren 
representerar hög korrespondens och avstånd representerar låg korrespon-
dens visar Figur 4 att det finns fyra tydliga grupperingar av samarbeten där 
relations- och innehållsegenskaper starkt korresponderar inbördes. De åter-
finns i varsin kvadrant i Figur 4 vilket förstärker intrycket av fyra separata 
situationer. Vem man samarbetar med avgör med andra ord i hög utsträck-
ning vad man samarbetar om. Till exempel korresponderar relationsegenska-
pen Privata Närverk i hög grad mot innehållsegenskapen Relationer, men i 
låg grad med exempelvis innehållsegenskapen Management. Annorlunda 
uttryckt: när man talar med personer i sitt privata nätverk talar man ofta om 
relationer, men mer sällan om management. Av innehållsegenskaperna är det 
bara Affärsmässighet som inte entydigt korresponderar mot en relationsegen-
skap. Det tyder på att affärsmässighet korresponderar med flera relations-
egenskaper.51 

Företagssamarbetets övriga egenskaper har inte lika entydiga korrespon-
denser med relationsegenskaperna. Men genom att gruppera de övriga egen-
skaperna efter den kvadrant de återfinns i, kan man särskilja fyra distinkta 
situationer av företagssamarbeten vars samtliga egenskaper – relations- och 
innehållsegenskaper, samt övriga egenskaper – återfinns inom samma kva-
drant i Figur 4.52 De fyra situationerna är: 

 
Prövande inledning 
Fördjupande investeringar 
Kommersiellt förverkligande 
Etablerad förvaltning 
 

Situationernas förhållande till varandra längs företagssamarbetets dimensio-
nerna visas i Figur 5: 

 
                                
51 Intersektionstabellen i bilaga 6 visar att Affärsmässighet korresponderar framförallt med 
Koncernbolag och Privata nätverk, vilket placerar Affärsmässighet mellan dessa två. Starkast 
är dock korrespondensen med det privata nätverket.  
52 Vilket ger varje situationen en unik teckenkombination; varje egenskap i övre vänstra kva-
dranten har negativa värden för dimension 1 och positiva värden för dimension 2; varje egen-
skap i övre högra kvadranten har positiva värden för båda dimensionerna; varje egenskap i 
nedre vänstra kvadranten har negativa värden för båda dimensionerna; varje egenskap i nedre 
högra kvadranten har positiva värden för dimension 1 och negativa värden för dimension 2. 
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det inte handlar om att du skall bege dig till din bäste vän och sälja, utan sna-
rare att du rekommenderar mig att åka dit och lyssna och prata. De personliga 
relationerna avgör mycket. (VD 2, konsultföretag) 
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låg grad med exempelvis innehållsegenskapen Management. Annorlunda 
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denser med relationsegenskaperna. Men genom att gruppera de övriga egen-
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Prövande inledning 
Fördjupande investeringar 
Kommersiellt förverkligande 
Etablerad förvaltning 
 

Situationernas förhållande till varandra längs företagssamarbetets dimensio-
nerna visas i Figur 5: 

 
                                
51 Intersektionstabellen i bilaga 6 visar att Affärsmässighet korresponderar framförallt med 
Koncernbolag och Privata nätverk, vilket placerar Affärsmässighet mellan dessa två. Starkast 
är dock korrespondensen med det privata nätverket.  
52 Vilket ger varje situationen en unik teckenkombination; varje egenskap i övre vänstra kva-
dranten har negativa värden för dimension 1 och positiva värden för dimension 2; varje egen-
skap i övre högra kvadranten har positiva värden för båda dimensionerna; varje egenskap i 
nedre vänstra kvadranten har negativa värden för båda dimensionerna; varje egenskap i nedre 
högra kvadranten har positiva värden för dimension 1 och negativa värden för dimension 2. 
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Figur 5: Företagssamarbetets situationer. 

Prövande inledning 
Företagssamarbetets prövande inledning karaktäriseras av låg befintlighet 
och låg angelägenhet. Den typiska relationen för den prövande inledningen 
är det privata nätverket – av en slump träffar man en gammal kollega eller 
studiekamrat och kommer att samtala om eventuella framtida projekt som 
kunde vara roliga att genomföra tillsammans. Det kan också vara mer med-
vetet förvaltade – bland de personer vi intervjuat fanns det dem som följde 
ett slags program för upprättande av nya kontakter. Gemensamt är dock att 
relationerna är knutna till personer, snarare än till personernas roller i sina 
företag (intersektionen Privata nätverk/Relationer): 

Social mingelfaktor, att synas. Att bli någon är jätteviktigt. Inget vet vem [fö-
retaget] är för att vi aldrig är ute och rös oss. Det är det inte så många som är 
roade av här. Jag pratar mycket om det. Jag tycker det är ett av de viktigaste 
sätten att få in nya kunder. Om du träffar en person på [en bar] en kväll… Gå 
på [en bar], mingla runt, prata. Det är A och O. Om man hellre går hem och 
lagar maten… Man behöver ju inte göra det varje kväll. (Externkonsult, kon-
sultföretag) 

Det är svårt att i citatet ovan sätta fingret på vad relationernas innehåll egent-
ligen består i. Tolkningen av citatet (och andra liknande citat/referat) är att 
relationens innehåll är just relationer; betydelsen och kombinationen av olika 
relationer; att skapa dem och upprätthålla dem. 

Relationer i det privata nätverket kan också kretsa kring förmågan att 
snabbt identifiera en möjlig affär (intersektion Privata Nät-
verk/Affärsmässighet): 
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Det står lite still nu, men visst ringer man och rådgör med vänner som är i 
branschen. /…/ När man har ett sånt här jobb så ligger det ju och snurrar nå-
gonstans i bakhuvudet hela tiden: vad finns det för möjligheter? (VD, Famil-
jeägt verkstadsföretag) 

Utan det tvingande kravet från en produkt som ska designas eller produceras 
och utan en kund som ska tillfredställas, kan diskussionen i företagssamarbe-
tets prövande inledning tillåtas bli mer spekulativ och strategisk (intersektio-
nen Privata nätverk/Strategisk):  

Jag är väl uppfinningsrik, det är en viktig bit. Entreprenör i all ära, men man 
behöver snoka och se: vad behöver marknaden egentligen? Prata med folk. 
Stort kontaktnät. Det finns inte en kommundirektör i det här landet som jag 
inte har pratat med… varenda landstingschef har jag vart i kontakt med och 
är i princip varje år. Ut och prata med dem, åker förbi dem, ringer dem, bju-
der dem på lunch någon gång… Stort kontaktnät för att diskutera och höra 
vad de brottas med för problem. (Affärsutvecklare & seniorkonsult, Mjukva-
ruproducent och konsultföretag) 

Det spekulativa inslaget i samarbeten i det privata nätverket möjliggörs av 
att det inte är allt för mycket som står spel – ännu har inga investeringar 
gjorts och relationen har inte på allvar fördjupats. Att en affärslunch blir en 
besvikelse kan möjligen förstöra en eftermiddag, men knappast hota ett före-
tags fortlevnad. 

Fördjupande investeringar 
Företagssamarbetets fördjupande investeringar karaktäriseras av låg befint-
lighet men hög angelägenhet. Det skapar särskilda problem som bland annat 
märks i att det upplevs som ett hinder för relationerna i den här situationen 
att formalitetsgraden är för låg. Det hanteras med hjälp av förtroenden men i 
och med det ökar också risken för svek. 

Relationen realiseras typiskt sett i företagets nätverk – med partners, kon-
kurrenter, branschorganisationer, etcetera. Relationen är knuten till personer, 
men i deras egenskap av företrädare för sina företag. Relationerna kretsar 
kring framtagandet av nya produkter och tjänster (snarare än vidareutveck-
landet av gamla). I det ingår kunskap om vad som är på gång i den egna 
branschen och i omvärlden generellt (intersektionen Företagsnät-
verk/Bransch & omvärld): 

Jag är med i ett antal standardiseringssammanhang, inte bara direkt relaterade 
till [företagets] produktsortiment. Utan jag deltar i standardiseringsgrupper 
för exempelvis [produkt], trots att vi inte gör [produkten] längre. Jag sitter 
alltså med i kringkommittéer. Det sprider sig som ringar på vattnet. Är man 
aktiv får man ett antal länkar eller kopplingar till närliggande områden. Det är 
ett sätt att marknadsföra bolaget, men det är också ett sätt att påverka och få 
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förhandsinformation. Att vi ska ha de här kontakterna är en hög prioritet på 
[informantens företag]. (Affärsenhetschef 1, Produkt- & tjänsteleverantör i 
internationell koncern) 

Utvecklingen av produkter i citatet ovan diskuteras inte i termer av juster-
ingar av befintliga produkter, utan i termer av förutsättningar för nya even-
tuella produkter. Sammanhanget där produkten diskuteras är ändå högpriori-
terat, inte för informanten i första hand, men för företaget. 

Trots att företagsnätverken betydelse och höga prioritet kan de inte på ett 
enkelt sätt regleras formellt med kontrakt, helt enkelt eftersom det är oklart 
vad man i så fall skulle reglera. I frånvaron av kontrakt får man förlita sig på 
förtroende, som dock alltid exponerar företagen för potentiella svek och 
kunskapsläckage (intersektionen Företagsnätverk/Svek): 

 [… det finns en risk ur] ett produktutvecklingsperspektiv, nämligen att man 
sitter på en massa förhandsinformation. Man kanske försäger sig eller driver 
en fråga så hårt att konkurrenterna kan läsa av hur framtida produkter kan se 
ut och så vidare. Å andra sidan kan jag läsa av konkurrenterna på precis 
samma sätt. (Affärsenhetschef 1, Produkt- & tjänsteleverantör i internationell 
koncern) 

Förtroende och svek går som synes hand i hand och ett ’förtroende’ kan 
mycket väl bestå i att man vet att alla inblandade har samma agendor (att 
inhämta så mycket kunskap som möjligt och samtidigt avslöja så lite som 
möjligt); kort sagt att kan man lita på att alla är lika goda kålsupare, infor-
manten själv och dennes företag inräknat. 

Kommersiellt förverkligande 
Situationen har hög angelägenhet och hög befintlighet. Angelägenheten och 
befintligheten påverkar varandra till exempel genom att den höga angelä-
genheten gör att man är mån om att försöka skydda relationen genom att 
reglera den med kontrakt (som är ett uttryck för befintlighet). Det kommersi-
ella förverkligandet sker typiskt sett i relationer mellan leverantörer och 
kunder och relationerna rör befintliga produkter och kunder. Produktutveck-
ling i den här situationen är kopplat till detta och rör justeringar av befintliga 
produkter ofta efter önskemål från kunder.  

Intersektionen mellan Leverantörer och Produkter & produktion kan låta 
så här: 

Kontakten med [leverantören] tas när vi fått konstruktioner av vår kund som 
vi inte klarar av. Oftast pratar vi länge med [leverantören] för att tala om hur 
själva profilen eller gnistningen ska se ut… Det är inte några ingenjörer [som 
pratar med varandra], det är verkstadsfolk. Det där lämnar jag till den som 
slipat och gnistarn. (VD, Familjeägt verkstadsföretag) 
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Måhända är det typiskt att det är de mer praktiskt orienterade medarbetarna – 
”den som slipat och gnistarn” – som sköter samarbetet när relationen är så 
pass etablerad.53 

En korrespondens som är förväntad och som också mycket riktigt fram-
träder tydligt i intersektionerna är den mellan Kunder och Kunder & Mark-
nad:  

Kunderna är egentligen den största lärobasen. Just nu sätter jag mig in i en 
jättestor kund i Sverige, där jag lär mig mycket om gas. De första mötena vi 
har med kunder är oerhört lärorika, då har vi desto större öron. I kundmötet 
tillåter man att lära av varandra. Många gånger finns svaren i organisationen. 
Vår utanförsyn lockar fram det. Det är egentligen där det mesta lärande 
kommer. (VD 2, konsultföretag) 

Hela grupperingen hör dock ihop: innehållsegenskapen Kunder & Marknad 
korresponderar också med Leverantörer: 

Det är mycket omvärldsanalys för att komma fram till vad kunderna vill ha – 
vad kommer i konkurrerande företag och vad kommer i andra branscher? Det 
sköts till stora delar av [Extern Designer]. Han har dessutom börjat jobba 
med många av våra kunder, han jobbar till exempel med [den aktuella indu-
strin]. (Affärsenhetschef 3, Produkt- & tjänsteleverantör i internationell kon-
cern) 

… och innehållsegenskaperna Produkter & produktion korresponderar med 
Kunder: 

Annars är det oftast de ingenjörer som är i direkt kontakt med produktionen 
som sköter kundkontakten. Från att den första offerten lämnas till leverans 
kan det ta 2-3 år. Kunder som har förkunskap brukar gå snabbare… (Styrel-
seordförande, Familjeägt verkstadsföretag) 

Hela klustret av relations- och innehållsegenskaper i övre högra kvadranten i 
Figur 4 är som citaten ovan illustrerar nära förbundna med varandra genom 
många och ordrika intersektioner. Relationernas innehåll är tämligen hand-
fast till sin karaktär: det rör hur produktionen ska lösas och vad kunderna 
efterfrågar och hur tjänster och produkter ska utvecklas. Produktutveckling 
har följaktligen i situationen av kommersiellt förverkligande en annan inne-
börd än i situationen av fördjupande investeringar. Dels rör de här i första 
hand justeringar av befintliga tjänster och produkter, dels genomförs juster-
ingarna i etablerade kund- och leverantörsrelationer (intersektionen Leve-
rantörer/Produkt- & tjänsteutveckling): 

Leverantörer är ofta aktuella i samband med utveckling av nya produkter. 
/…/ Visst har man mer interaktion med en leverantör om det är en teknisk 

                                
53 Rimligen avses med ”den som slipat och gnistarn” svarare respektive svetsare. 
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53 Rimligen avses med ”den som slipat och gnistarn” svarare respektive svetsare. 
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komponent, där kan man ha en dialog med leverantören även under utveck-
lingen. (Affärsenhetschef 3, Produkt- & tjänsteleverantör i internationell kon-
cern) 

Det kommersiella förverkligandets höga angelägenhet skapar en preferens 
för kontrakt. De reducerar risken för fel, men samtidigt som relationerna blir 
tydligare och mer förutsägbara, rymmer kontraktet också egna risker. Från 
intersektionen Kunder/Kontrakt: 

Det här med avtalsskrivning är bra på sätt och vis, att man klarar ut gången. 
Men man bör göra det när man har en konkret affär, som är upparbetad. Det 
finns alltid lycksökare som försöker skriva avtal och därigenom få monopol 
på en viss marknad, få en exklusivitet när det gäller att sälja våra produkter. 
Det är framförallt då man ska vara försiktig, att inte ge bort en exklusivitet till 
någon. (Exportansvarig, Produkt- & tjänsteleverantör i internationell kon-
cern) 

Kontraktet reducerar alltså både osäkerhet och möjlighet; skriver man det för 
tidigt i relationen riskerar man gå miste om bättre alternativ. Informanten 
snuddar i citatet ovan vid en annan viktig egenskap för samarbeten mellan 
kunder och leverantörer: beroendet (korrespondensen Leverantö-
rer/Beroende, underläge): 

Det finns en klar risk med det här beroendeförhållandet. Vi är väldigt sårbara 
på det sättet. Sedan finns det många som skulle kunna göra jobbet, men det är 
en risk. Det ska dock ställas emot att vi själva skulle göra det, med allt vad 
det innebär. /…/ Man kan inte allt, det är bara att inse, till exempel mjukva-
ruutveckling. Där blir vi beroende av andra. (Affärsenhetschef 2, Produkt- & 
tjänsteleverantör i internationell koncern) 

Kärnan i beroendet är alltså att man inte kan allt och att man inte kan göra 
allt, utan att man även för ganska angelägna affärsområden måste söka kom-
petens utanför sitt eget företag. 

Etablerad förvaltning 
Situationen som typiskt sett utgörs av relationer inom en koncern har hög 
befintlighet, men samtidigt låg angelägenhet. Snarare än att produkter reali-
seras kommersiellt rör relationen förvaltning av redan etablerade organisa-
tioner. Relationerna mellan företag inom samma koncern är djupa – i formell 
mening kan två företag inte komma varandra närmare utan att de blir ett och 
samma företag. Relationernas innehåll rör främst Management:  

Det börjar med att det kommer signaler till personalavdelningen om att det 
finns ett behov. Det kanske har varit mycket rockader, mycket nytt folk som 
har kommit in. Då tar man kontakt med företag för att ofta driva dem internt. 
I och med att vi är rätt så stora passar man på att utveckla och hålla utbild-
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ningarna levande. Man tar in lite större grupper och sedan kör vi det internt 
ett par eftermiddagar eller så, med fokus på grundläggande ledarskap. (Mark-
nadschef 2, Industriföretag i internationell koncern) 

Bolagen som ingår i koncernen är separata företag, men när de samarbetar 
inbördes sker det på många sätt som om de vore en del av samma organisa-
tion – här är det alltså frågan om en utbildning i ledarskap som informanten 
betraktar som intern trots att den i administrativ mening hanteras som en 
transaktion mellan olika företag (genom att den faktureras och bokförs i 
externredovisningen, etcetera). 

Kombinationen av hög befintlighet och samtidigt låg angelägenhet skapar 
en problematik som är spegelvänd mot problemen i de fördjupande invester-
ingarna; den höga befintligheten skapar bekväma relationer, den låga ange-
lägenheten riskerar samtidigt att göra dem urvattnade: (intersektionen Kon-
cernbolag/Urvattnade relationer/Bekväma relationer): 

Om vi ser till systern här i huset – [systerbolag] – så är den relationen lite 
speciell, eftersom vi sitter i samma hus och på ett sätt är ett och samma före-
tag. Det är på gott och ont. Fördelarna är närhet, förståelse, man pratar sam-
ma språk och vet varandras affärer, etcetera. Nackdelarna är att relationen 
kund/leverantör tenderar att bli lite urvattnad, då man på ett sätt levererar till 
sig själv. Det måste man vara väldigt observant på. Det är lätt att mäta leve-
rans och precision, och tyvärr är vi sämst själva. Ju längre bort systrarna är, 
desto bättre precision. (Affärsenhetschef 2, Produkt- och tjänsteleverantör i 
internationell koncern) 

Närheten gör relationen enkel, men eftersom inget står på spel om man inte 
möter kravspecifikationerna speglas enkelheten av att relationerna är urvatt-
nade och lågt prioriterade. 

Situationernas diskreta fördelning och antydda dynamik 
Även om fördelningen av övriga egenskaper som kan prägla en situation är 
kontinuerligt fördelade mellan olika situationer, är kärnan i situationerna – 
relations- och innehållsegenskaperna – påfallande diskret fördelade över 
dimensionerna av befintlighet och angelägenhet, se Figur 4. Det är inte en 
artefakt sprungen ur undersökningsmetoden, utan speglar ett verkligt förhål-
lande: det är svårt att successivt glida från en situation över i en annan. Ändå 
har samarbeten en historia och huvudsaklig riktning som antyds av situatio-
nernas namn; det som inleds i det privata nätverket fullbordas i koncernen 
eller i kontrakterade kund- och leverantörsrelationer (om nu samarbetet når 
så långt). De finns därför en naturlig spänning mellan å ena sidan ett samar-
betes dynamik, och å andra sidan de olika sätt som ett samarbete kan ta sig 
uttryck: i tydligt avgränsade och sinsemellan olika situationer.  
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Som det ska visa sig är det i bytet mellan de olika situationerna som 
många av de problem som kan prägla ett samarbete dyker upp. Sättet att 
hantera problemen är skiftande och i nästa kapitel om företagssamarbetets 
dilemman beskrivs både framgångsrika och mindre framgångsrika strategier. 
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Företagssamarbetets dilemma 

Jag kommer i det här kapitlet beskriva och analysera de dilemman som präg-
lar företagssamarbeten. Beskrivningen och analyserna grundar sig på samtal 
med personer som arbetar mycket med företagssamarbeten. Sådana personer 
har titlar och arbetsbeskrivningar som varierar mellan olika företag. Således 
kan en person som kallas ’Inköpschef’ i en organisation vara sysselsatt med 
att begränsa och reducera samarbeten till att endast bestå av en prisförhand-
ling, medan en person med samma titel i en annan organisation bedriver 
långsiktiga och strategiska utvecklingsprojekt tillsammans med leverantö-
rer.54 Skillnader i titulatur till trots, de personer jag samtalat med har liknan-
de erfarenheter från liknande företag. De är alla erfarna medarbetare – inte 
chefer, vad som än anges på deras visitkort – vid stora svenska listade ex-
portföretag. De har alla rik erfarenhet av samarbeten mellan företag.  

Trots att förutsättningarna för samtalen mellan mig och informanterna har 
varit liknande, har samtalen tagit olika vägar och haft olika karaktär: ironiskt 
kluriga, stumma, eller känslosamma och öppenhjärtiga. Jag har inledningsvis 
bett informanterna berätta hur de ser på företagssamarbeten generellt och 
mer specifikt hur de ser på förtroende i företagssamarbeten. Efter det har 
intervjuerna tagit mycket olika vägar. Skillnaderna mellan intervjuerna kan 
till viss del hänföras till sådant som inte är analytiska storheter i den här av-
handlingen: informanternas personlighet; personliga erfarenheter, intressen, 
etcetera. Tvärsöver skillnaderna träder dock intressanta likheter fram. För det 
första, vilket också är grunden till att avhandlingen har den inriktning den 
har, framstår företagssamarbetena som i grunden dilemmatiska. För det 
andra är det fråga om ett dilemma som i detaljer och i sin faktiska realisering 
kan skilja sig mellan olika företagssamarbeten, men som ändå kretsar kring 
ett och samma tema. För det tredje realiseras dilemmat av förutsättningar 
som är externa till den omedelbara praktiken. Förutsättningarna är dels ideo-
logiska, dels situationella.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av det centrala dilemma som präglar 
företagssamarbeten. Därefter analyseras dilemmats ideologiska och situatio-
nella förutsättningar. Sedan beskrivs och analyseras det som är dilemmats 

                                
54 Parentetiskt är det intressant att fundera över de här skillnaderna eftersom de inte i sig 
speglar några avgörande skillnader i hur man generellt samarbetar med andra företag. Jag 
tolkar det som att historiska tillfälligheter i företagen avgör hur den gängse organisatoriska 
nomenklaturan översätts till det mellanorganisatoriska sammanhanget. 
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konsekvens: svek i olika former. Slutligen beskrivs och analyseras de fall när 
någon av dilemmats ideologiska eller situationella förutsättningar saknas och 
dilemmat därför inte realiseras. 

Företagssamarbetets dilemma – tydlighet och möjlighet 
En informant jag intervjuat arbetar med produktutveckling vid ett större fö-
retag. Hans uppgift är att i samarbete med andra företag, ofta väsentligt 
mindre, utveckla nya affärsapplikationer baserade på existerande produkter 
och resurser. Nedan sammanfattar han på elegant vis hur ett typiskt företags-
samarbete inleds, fördjupas för att sedan – ganska abrupt – avslutas:55 

Intervjuutdrag 1, Informant 3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Men det är, det är väl snarare så, att det är fler som vill va med och leka 
med oss, och det beror ju på vårt varumärke 

[Love: Ja] 
ehh än tvärtom, så ofta får vi välja bort, och … där kan ju också vara en 
balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
kan det ju ibland uppstå att; men jag trodde att det var vi två som gifte 
oss liksom 

[Love: så springer du iväg med] 
springer iväg med fel [skratt] vad är det här för nånting? Fast att de, jag 
vet att jag alltid har varit väldigt tydlig med att; just nu så tittar vi på 
flera, vad har ni å komma med? Ehh men det, det är ju för att vi har ett 
väldigt bra brand, trovärdighet, och, och går vi in i det här så, så gör vi 
det.  

                                
55 I detta och följande intervjuutdrag från intervjuprojektet om dilemman, har utdragen numre-
rats och radnummer tillförts för att underlätta orientering i och mellan utdragen. Även infor-
manterna är numrerade, i enlighet med bilaga 1. Hakparenteser omfattar dels mina yttranden, 
dels anonymiseringar (genom omskrivning), dels information om gester och andra ordlösa 
yttranden. Tre punkter (…) anger lång paus. I övrigt markerar skiljetecken och versaler i 
görligaste mån den rytm och det tempo som jag uppfattat vid transkriberingen. Övriga forma-
teringar (t.ex. kursivering och understrykning) tillförs för att tydligöra resonemang kring vissa 
delar av texten, vad de avser anges när de används. 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

[Love: Ja] 
Och sen kommer nästa besvikelse då om produktutvecklingen då inte 
tycker; det här var så bra idé. 

[Love: Nej precis] 
Va? Och då har vi hållit på och jobbat, och jobbat, och jobbat och kom-
mit fram till nånting som är väldigt bra tycker vi, och så visar sig att 
interna beslut nån annanstans i organisationen fäller det hela. 

Idiomatiska uttryck är språkets lyxartiklar, anmärkningsvärda men ovanliga 
(Kjellmer, 1996). Med tanke på det framstår intervjuutdraget ovan som rena 
lyxsviten. I rad 1 är till exempel samarbetet en ’lek’, i rad 6 och 7 är valet av 
samarbetspartner liknat vid att ’dejta’ och ’gifta sig’. Idiomatiska är även 
uttrycken ’springer iväg’ på rad 13 och 14, samt den ’kokande grytan’ på rad 
9 och 10. De idiomatiska uttrycken följs åt av andra mer alldagliga liknelser 
och kollokationer, fram för allt runt ordet ’tydlig’ på rad 15.56 När texten på 
det här sättet blir tät på stelnade uttryck är det en indikation på att den rör sig 
om och kring ett dilemma.57 Det är emellertid viktigt att skilja problem och 
utmaningar från dilemman. Informanten beskriver problemen och utmaning-
arna med att välja rätt samarbetspartner (rad 4–7), med att arbeta fram en bra 
produkt (rad 23–24) samt att förankra den internt (rad 20–25). Att man i det 
tänkta fall som informanten beskriver misslyckas med det sistnämnda för-
vandlar inte automatiskt utmaningen till ett dilemma. Annorlunda förhåller 
det sig då med de stelnade uttryck som är understrukna på rad 9–10 och rad 
15 och som mellan sig bildar dilemmat. Det utgörs av de i grunden oförenli-
ga kraven på att förespegla fortsättning för alla inblandande och samtidigt 
meddela vilka intentioner man har med vem. Dilemmat kan sägas utgöras av 
motsättningen mellan tydlighet och möjlighet. Är man helt tydlig går det inte 
att hålla alla möjligheter vid liv, förespeglar man möjlighet till fortsättning 
för alla samarbetspartners kommer man skapa förväntningar som inte går att 
infria.  

I intervjuutdrag 2 nedan diskuterar informanten vad som händer när det 
kommer lockande affärsförslag som inte ryms i de förutbestämda ramarna 
för företagssamarbeten: 

Intervjuutdrag 2, Informant 6 
 

1 
2 
3 

Ja [skratt] … nu, det är en sån där samvet, samvetsfråga, jag, du hörde ju 
själv hur jag sa det att; men då är vi väldigt stringenta. Och så säger vi 
det att; nä då blir det ingenting. Men … då kunde det faktiskt vara på det 

                                
56 Varför ’tydlig’ och omkringliggande ord kan betraktas som en kollokation förklaras nedan. 
57 ’Stelnade uttryck’ används som samlingsbegrepp på skalan mellan idiomatiska uttryck och 
kollokationer (Bergström & Boréus, 2005; Kjellmer, 1996). 
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konsekvens: svek i olika former. Slutligen beskrivs och analyseras de fall när 
någon av dilemmats ideologiska eller situationella förutsättningar saknas och 
dilemmat därför inte realiseras. 

Företagssamarbetets dilemma – tydlighet och möjlighet 
En informant jag intervjuat arbetar med produktutveckling vid ett större fö-
retag. Hans uppgift är att i samarbete med andra företag, ofta väsentligt 
mindre, utveckla nya affärsapplikationer baserade på existerande produkter 
och resurser. Nedan sammanfattar han på elegant vis hur ett typiskt företags-
samarbete inleds, fördjupas för att sedan – ganska abrupt – avslutas:55 

Intervjuutdrag 1, Informant 3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Men det är, det är väl snarare så, att det är fler som vill va med och leka 
med oss, och det beror ju på vårt varumärke 

[Love: Ja] 
ehh än tvärtom, så ofta får vi välja bort, och … där kan ju också vara en 
balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
kan det ju ibland uppstå att; men jag trodde att det var vi två som gifte 
oss liksom 

[Love: så springer du iväg med] 
springer iväg med fel [skratt] vad är det här för nånting? Fast att de, jag 
vet att jag alltid har varit väldigt tydlig med att; just nu så tittar vi på 
flera, vad har ni å komma med? Ehh men det, det är ju för att vi har ett 
väldigt bra brand, trovärdighet, och, och går vi in i det här så, så gör vi 
det.  

                                
55 I detta och följande intervjuutdrag från intervjuprojektet om dilemman, har utdragen numre-
rats och radnummer tillförts för att underlätta orientering i och mellan utdragen. Även infor-
manterna är numrerade, i enlighet med bilaga 1. Hakparenteser omfattar dels mina yttranden, 
dels anonymiseringar (genom omskrivning), dels information om gester och andra ordlösa 
yttranden. Tre punkter (…) anger lång paus. I övrigt markerar skiljetecken och versaler i 
görligaste mån den rytm och det tempo som jag uppfattat vid transkriberingen. Övriga forma-
teringar (t.ex. kursivering och understrykning) tillförs för att tydligöra resonemang kring vissa 
delar av texten, vad de avser anges när de används. 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

[Love: Ja] 
Och sen kommer nästa besvikelse då om produktutvecklingen då inte 
tycker; det här var så bra idé. 

[Love: Nej precis] 
Va? Och då har vi hållit på och jobbat, och jobbat, och jobbat och kom-
mit fram till nånting som är väldigt bra tycker vi, och så visar sig att 
interna beslut nån annanstans i organisationen fäller det hela. 

Idiomatiska uttryck är språkets lyxartiklar, anmärkningsvärda men ovanliga 
(Kjellmer, 1996). Med tanke på det framstår intervjuutdraget ovan som rena 
lyxsviten. I rad 1 är till exempel samarbetet en ’lek’, i rad 6 och 7 är valet av 
samarbetspartner liknat vid att ’dejta’ och ’gifta sig’. Idiomatiska är även 
uttrycken ’springer iväg’ på rad 13 och 14, samt den ’kokande grytan’ på rad 
9 och 10. De idiomatiska uttrycken följs åt av andra mer alldagliga liknelser 
och kollokationer, fram för allt runt ordet ’tydlig’ på rad 15.56 När texten på 
det här sättet blir tät på stelnade uttryck är det en indikation på att den rör sig 
om och kring ett dilemma.57 Det är emellertid viktigt att skilja problem och 
utmaningar från dilemman. Informanten beskriver problemen och utmaning-
arna med att välja rätt samarbetspartner (rad 4–7), med att arbeta fram en bra 
produkt (rad 23–24) samt att förankra den internt (rad 20–25). Att man i det 
tänkta fall som informanten beskriver misslyckas med det sistnämnda för-
vandlar inte automatiskt utmaningen till ett dilemma. Annorlunda förhåller 
det sig då med de stelnade uttryck som är understrukna på rad 9–10 och rad 
15 och som mellan sig bildar dilemmat. Det utgörs av de i grunden oförenli-
ga kraven på att förespegla fortsättning för alla inblandande och samtidigt 
meddela vilka intentioner man har med vem. Dilemmat kan sägas utgöras av 
motsättningen mellan tydlighet och möjlighet. Är man helt tydlig går det inte 
att hålla alla möjligheter vid liv, förespeglar man möjlighet till fortsättning 
för alla samarbetspartners kommer man skapa förväntningar som inte går att 
infria.  

I intervjuutdrag 2 nedan diskuterar informanten vad som händer när det 
kommer lockande affärsförslag som inte ryms i de förutbestämda ramarna 
för företagssamarbeten: 

Intervjuutdrag 2, Informant 6 
 

1 
2 
3 

Ja [skratt] … nu, det är en sån där samvet, samvetsfråga, jag, du hörde ju 
själv hur jag sa det att; men då är vi väldigt stringenta. Och så säger vi 
det att; nä då blir det ingenting. Men … då kunde det faktiskt vara på det 

                                
56 Varför ’tydlig’ och omkringliggande ord kan betraktas som en kollokation förklaras nedan. 
57 ’Stelnade uttryck’ används som samlingsbegrepp på skalan mellan idiomatiska uttryck och 
kollokationer (Bergström & Boréus, 2005; Kjellmer, 1996). 



 118 

4 
5 
6 
7 

sättet att; det här va en sån pass bra … idé eller tjänst eller applikation så 
att. ehh … … Ja, vi var så jäkla sugna på att göra affär i alla fall så att vi 
föll till föga och så skruva vi nånting som … ja, va nån form av utav 
mellanting utav vad vi hade tänkt oss. 

Den ena polen av dilemmat är stringensen (rad 2) som i korthet innebär al-
ternativen att affären genomförs i den förutbestämda affärsmodellen eller 
inte alls. Den andra polen är suget efter att göra en bra affär (rad 5). De båda 
polerna är närmast kvintessensen av motsättningen mellan tydlighet (strin-
gens) och möjlighet (göra affär). I intervjuutdrag 2 tydliggörs emellertid 
ytterligare en aspekt av företagssamarbetets dilemma: som ett spänningsfält 
för övervägande. Är man tydlig blir det ingen affär, agerar man bara på möj-
ligheten blir otydligheten ett problem i organisationen när tjänsten eller ap-
plikationen ska förverkligas kommersiellt. Dilemmats poler är alltså inga bra 
alternativ. Genom att sätta tydlighet och möjlighet i motsatsförhållande möj-
liggörs dock ett övervägande dem emellan. Dilemmat blir en slags skala 
längs vilken beslutet kan finjusteras – ’skruva’, rad 6 – för att sedan omsättas 
i handling som är en avvägning – ’mellanting’, rad 7 – mellan tydlighet och 
möjlighet. 

Det krävs både situationella och ideologiska förutsättningar för att före-
tagssamarbetets dilemma ska fullbordas. Båda är identifierbara i de samtal 
kring företagssamarbeten jag har haft med informanterna och nedan analyse-
rar jag dem i tur och ordning.  

Dilemmats ideologiska förutsättningar 
I vetenskapliga artiklar om begreppen förtroende, kontroll och svek, fram-
förs ideologin i korus, i praktiken av företagssamarbeten i dialog.58 Dialogen 
utspelar sig mellan mig och mina informanter, men viktigare, också mellan 
informanterna och personer eller grupper som i fysisk mening inte är närva-
rande. Under intervjuerna pågår det därför hela tiden flera samtal, där infor-
manten vänder sig till andra personer, andra tillfällen och till sig själv vid 
andra tidpunkter. 

Det är också en dialog mellan olika ståndpunkter. Det kommer till uttryck 
i motsatta levnadsregler (det Billig refererar till som maximer, 1988; se även 
Edley, 2001). Levnadsreglerna känns igen som ideologiska genom att de i 
dialogerna förankras utanför informanterna själva. I språkliga framställning-
ar vilar de så att säga mellan människor i allmänhet, snarare än att hänföras 
till en person i synnerhet. Grundkonstruktionen för att uppnå denna form av 
                                
58 Skillnaden är en fråga om genre; i vetenskapliga artiklar är språkets centripetala krafter 
dominerande, i samtal om (och i) praktikens dilemman dominerar i stället de centrifugala 
krafterna (jmf. Bakhtin, 1986; men även Wertsch, 1991). 
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externalisering är det stelnade uttrycket, men som jag visar nedan kan fler 
språkliga resurser komma i fråga. 

Motsatta levnadsregler 
Dilemmat i intervjuutdrag 1 förbereds redan på rad 4 med ordet ’balans’ 
som här får betraktas som en eufemism. Dilemmat bildas sedan, som tidigare 
påpekats, mellan kravet att hålla alla möjligheter öppna (hålla grytan kokan-
de, rad 9–10) och kravet att vara tydlig (rad 15). För att identifiera kraven 
som ideologiska levnadsregler kan man, förutom att se till själva innehållet, 
även se hur de realiserar plikt och externalitet i förhållande till informanten.59 
I intervjuutdrag 1 sker det på olika sätt, men för båda levnadsreglerna an-
vänds för det första stelnade uttryck (kollokationer eller helt idiomatiska). 
Det innebär i sig en externalisering eftersom de stelnade uttrycken citerar 
språket (Wertsch, 1991). För det andra modifieras externaliseringen på något 
sätt och för det tredje realiseras alltså plikt. 

I det första fallet är det stelnade uttrycket ett välkänt idiom: ’hålla grytan 
kokande’ (rad 9–10). ’Hålla grytan kokande’ betyder i klarspråk att hålla 
igång en verksamhet, (för att) inte riskera att intresset svalnar. Externalise-
ringen förstärks av det generaliserande pronomenet ’man’ som i kombination 
med modalitetsuttrycket ’måste’ (båda på rad 9) fullbordar intrycket av en 
generell levnadsregel, snarare än personligt rättesnöre.  

Ordet ’tydlig’ är till skillnad från ’hålla grytan kokande’ inte omedelbart 
igenkännbart som ett stelnat uttryck. I intervjumaterialet som utdraget kom-
mer från kolloakerar emellertid ’tydlig’ i olika varianter med pronomen och 
någon form av pliktmodalitet, samt med verbet ’(att) vara’. Ett exempel från 
en annan informant kan låta så här: 

Intervjuutdrag 3, Informant 6 
 

1 
2 
3 

Det här beror också mycket på … alltså jäkligt viktigt att, att du inte 
mörkar eller döljer saker och ting utan att, man, man är rak och tydlig i, i 
kommunikationen, jag tror att det är väldigt viktigt ehh … 

Här är konstruktionen med kombinationen av ’tydlig’ tillsammans med 
pliktmodalitet (’viktigt’, rad 1 och 3) och generaliserande pronomen (’man’, 
rad 2) densamma som i fallet med den kokande grytan. Externaliseringen i 
intervjuutdrag 3 förstärks dessutom av att modifieringen av plikt sker i egna 
satser som ytterligare döljer vem som gör bedömningen. På rad 3 händer 
sedan något som komplicerar bilden. Pliktmodaliteten föregås där av sanno-
likhetsmodalitet som tydligt knyts till informanten genom ett personligt pro-

                                
59 Plikt kan för övrigt ses som ett specialfall av externalisering. 
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4 
5 
6 
7 

sättet att; det här va en sån pass bra … idé eller tjänst eller applikation så 
att. ehh … … Ja, vi var så jäkla sugna på att göra affär i alla fall så att vi 
föll till föga och så skruva vi nånting som … ja, va nån form av utav 
mellanting utav vad vi hade tänkt oss. 

Den ena polen av dilemmat är stringensen (rad 2) som i korthet innebär al-
ternativen att affären genomförs i den förutbestämda affärsmodellen eller 
inte alls. Den andra polen är suget efter att göra en bra affär (rad 5). De båda 
polerna är närmast kvintessensen av motsättningen mellan tydlighet (strin-
gens) och möjlighet (göra affär). I intervjuutdrag 2 tydliggörs emellertid 
ytterligare en aspekt av företagssamarbetets dilemma: som ett spänningsfält 
för övervägande. Är man tydlig blir det ingen affär, agerar man bara på möj-
ligheten blir otydligheten ett problem i organisationen när tjänsten eller ap-
plikationen ska förverkligas kommersiellt. Dilemmats poler är alltså inga bra 
alternativ. Genom att sätta tydlighet och möjlighet i motsatsförhållande möj-
liggörs dock ett övervägande dem emellan. Dilemmat blir en slags skala 
längs vilken beslutet kan finjusteras – ’skruva’, rad 6 – för att sedan omsättas 
i handling som är en avvägning – ’mellanting’, rad 7 – mellan tydlighet och 
möjlighet. 

Det krävs både situationella och ideologiska förutsättningar för att före-
tagssamarbetets dilemma ska fullbordas. Båda är identifierbara i de samtal 
kring företagssamarbeten jag har haft med informanterna och nedan analyse-
rar jag dem i tur och ordning.  

Dilemmats ideologiska förutsättningar 
I vetenskapliga artiklar om begreppen förtroende, kontroll och svek, fram-
förs ideologin i korus, i praktiken av företagssamarbeten i dialog.58 Dialogen 
utspelar sig mellan mig och mina informanter, men viktigare, också mellan 
informanterna och personer eller grupper som i fysisk mening inte är närva-
rande. Under intervjuerna pågår det därför hela tiden flera samtal, där infor-
manten vänder sig till andra personer, andra tillfällen och till sig själv vid 
andra tidpunkter. 

Det är också en dialog mellan olika ståndpunkter. Det kommer till uttryck 
i motsatta levnadsregler (det Billig refererar till som maximer, 1988; se även 
Edley, 2001). Levnadsreglerna känns igen som ideologiska genom att de i 
dialogerna förankras utanför informanterna själva. I språkliga framställning-
ar vilar de så att säga mellan människor i allmänhet, snarare än att hänföras 
till en person i synnerhet. Grundkonstruktionen för att uppnå denna form av 
                                
58 Skillnaden är en fråga om genre; i vetenskapliga artiklar är språkets centripetala krafter 
dominerande, i samtal om (och i) praktikens dilemman dominerar i stället de centrifugala 
krafterna (jmf. Bakhtin, 1986; men även Wertsch, 1991). 
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externalisering är det stelnade uttrycket, men som jag visar nedan kan fler 
språkliga resurser komma i fråga. 

Motsatta levnadsregler 
Dilemmat i intervjuutdrag 1 förbereds redan på rad 4 med ordet ’balans’ 
som här får betraktas som en eufemism. Dilemmat bildas sedan, som tidigare 
påpekats, mellan kravet att hålla alla möjligheter öppna (hålla grytan kokan-
de, rad 9–10) och kravet att vara tydlig (rad 15). För att identifiera kraven 
som ideologiska levnadsregler kan man, förutom att se till själva innehållet, 
även se hur de realiserar plikt och externalitet i förhållande till informanten.59 
I intervjuutdrag 1 sker det på olika sätt, men för båda levnadsreglerna an-
vänds för det första stelnade uttryck (kollokationer eller helt idiomatiska). 
Det innebär i sig en externalisering eftersom de stelnade uttrycken citerar 
språket (Wertsch, 1991). För det andra modifieras externaliseringen på något 
sätt och för det tredje realiseras alltså plikt. 

I det första fallet är det stelnade uttrycket ett välkänt idiom: ’hålla grytan 
kokande’ (rad 9–10). ’Hålla grytan kokande’ betyder i klarspråk att hålla 
igång en verksamhet, (för att) inte riskera att intresset svalnar. Externalise-
ringen förstärks av det generaliserande pronomenet ’man’ som i kombination 
med modalitetsuttrycket ’måste’ (båda på rad 9) fullbordar intrycket av en 
generell levnadsregel, snarare än personligt rättesnöre.  

Ordet ’tydlig’ är till skillnad från ’hålla grytan kokande’ inte omedelbart 
igenkännbart som ett stelnat uttryck. I intervjumaterialet som utdraget kom-
mer från kolloakerar emellertid ’tydlig’ i olika varianter med pronomen och 
någon form av pliktmodalitet, samt med verbet ’(att) vara’. Ett exempel från 
en annan informant kan låta så här: 

Intervjuutdrag 3, Informant 6 
 

1 
2 
3 

Det här beror också mycket på … alltså jäkligt viktigt att, att du inte 
mörkar eller döljer saker och ting utan att, man, man är rak och tydlig i, i 
kommunikationen, jag tror att det är väldigt viktigt ehh … 

Här är konstruktionen med kombinationen av ’tydlig’ tillsammans med 
pliktmodalitet (’viktigt’, rad 1 och 3) och generaliserande pronomen (’man’, 
rad 2) densamma som i fallet med den kokande grytan. Externaliseringen i 
intervjuutdrag 3 förstärks dessutom av att modifieringen av plikt sker i egna 
satser som ytterligare döljer vem som gör bedömningen. På rad 3 händer 
sedan något som komplicerar bilden. Pliktmodaliteten föregås där av sanno-
likhetsmodalitet som tydligt knyts till informanten genom ett personligt pro-

                                
59 Plikt kan för övrigt ses som ett specialfall av externalisering. 
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nomen (”jag tror att”). De olika modalitetsuttrycken står i motsats till var-
andra eftersom ’jag tror’ står i motsats till ’det är’: i det första fallet framförs 
en personlig bedömning, i det andra ett objektivt faktum. Levnadsregeln om 
tydlighet får alltså betraktas som ett generellt påbud som man dock själv 
väljer om man vill tro på och efterfölja. 

I intervjuutdrag 1 måste man sätta ’tydlig’ på rad 15 i relation till kring-
liggande textavsnitt för att se att det rör sig om samma sak: det som i inter-
vjuutdrag 3 åstadkoms med hjälp av motsatta modifieringar och olika pro-
nomina, uppnås i intervjuutdrag 1 med anföringen på rad 11 där informanten 
formulerar en tänkt anklagelse mot sig själv. Anklagelsen går i princip ut på 
bristande tydlighet. Det tänkta svaret som informanten formulerar rör inte 
levnadsregeln per se, utan huruvida han efterlevt levnadsregeln. Efterföljel-
sen markeras även i intervjuutdrag 1 med personligt pronomen: ”jag vet att 
jag alltid har varit väldigt tydlig” (rad 14–15). Den påstådda underlåtelsen 
(som informanten är angelägen om att tillbakavisa även fast den är tänkt) är 
således knuten till informanten, medan levnadsregeln alltjämt är allmän. 
Tydligheten görs på så sätt både internaliserad och externaliserad. 

Levnadsreglernas ideologiska överensstämmelser 
Levnadsregeln om möjlighet som den kommer till uttryck i intervjumateria-
let står i överensstämmelse med ideologin kring förtroende. Det är fråga om 
att förespegla och förverkliga möjligheter, med de konnotativa egenskaper 
som möjligheterna för med sig: förväntan om fortsättning; förtroendet som 
uppstår mellan parterna i samarbetets sociala dynamik och; förtroendet som 
något i sig eftersträvansvärt (jmf. Tabell 11). 

Levnadsregeln om tydlighet står i överensstämmelse med ideologin kring 
svek (jmf. Tabell 11). I de flesta fall är överensstämmelsen mellan tydlighet 
och ideologin kring sveket underförstådd (så är till exempel fallet i intervju-
utdrag 1). I intervjuutdrag 3 görs emellertid kopplingen explicit när infor-
manten ställer tydlighet mot att ”mörka eller döljer saker” (läs ’agera be-
drägligt’). Kopplingen görs i form av en olikhet, men likheterna är ändå fler: 
liksom bedrägligheten är tydligheten vald och därmed ett uttryck för ett per-
sonligt moraliskt ställningstagande. I utdragen som beskrivits ovan syns det 
genom att den generella i levnadsregeln om tydlighet kombineras med per-
sonliga val av efterföljelse. Det som skiljer tydlighet och bedräglighet är 
dock att tydligheten – i likhet med förtroendet – är något gott, medan be-
drägligheten är något ont, se Tabell 15:  
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Tabell 15: Möjlighet och förtroende, tydlighet, bedräglighet och svek. 

Ideologi kring Förtroende  Svek  Svek 

Huvudsaklig 
innebörd 

 
Möjlighet 

 
≠ 

 
Tydlighet 

 
≠ 

 
Bedräglighet 

Konnotativa 
innebörder 

 
Uppstår 

 
≠ 

 
Väljs 

 
= 

 
Väljs 

―:― Socialt dynamiskt ≠ Personligt moraliskt = Personligt moraliskt 
―:― Gott = Gott ≠ Ont 

Förtroende och svek, möjlighet, tydlighet och bedräglighet är alltså i prakti-
ken av företagssamarbeten sammanlänkade av likheter och olikheter. Att på 
det sätt som sker i Tabell 15 i efterhand försöka rekonstruera hur är svårt, 
vilket står i kontrast till den lätthet med vilken informanten rör sig mellan 
begreppen. Intellektuellt och retrospektivt är de svåra, intuitivt och i använd-
ning är de lätta. Den enda gången en informant navigerar fel är i intervjuut-
drag 1 på rad 9–10 när uttrycket ’hålla grytan kokande’ i stället blir till ”ha 
den här kokande grytan”. Felsägningen beror på att informanten väljer pro-
cessen ’ha’ för att kunna undvika processen ’hålla’. Orsaken bakom det va-
let, som rör skillnaden mellan det som uppstår och det som väljs (se Tabell 
15), får jag anledning att återkomma till. 

Dilemmats situationella förutsättningar 
Dilemmat förankras som visas ovan i motsatta ideologiska levnadsregler. 
Dilemmat förankras emellertid också i andra sammanhang utanför den ome-
delbara praktiken. Vad man för tillfället gör (praktiserar) är beroende av den 
samarbetssituation man är i – och den situation man eventuellt är på väg 
mot. Situationer och situationell dynamik spelar alltså stor roll för hur di-
lemmat fullbordas. Särskilt problematiska är diskontinuiteterna i den situa-
tionella dynamiken.  

Dilemmats situationella dynamik 
I föregående kapitel beskrivs företagssamarbetena som statiska situationer 
fördelade längs två dimensioner. I intervjuutdrag 1 placerar informanten in 
företagssamarbetet i en dynamik längs de båda dimensionerna, se Figur 6: 
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Tabell 15: Möjlighet och förtroende, tydlighet, bedräglighet och svek. 
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Möjlighet 

 
≠ 
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≠ 
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Konnotativa 
innebörder 

 
Uppstår 

 
≠ 

 
Väljs 

 
= 

 
Väljs 
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Figur 6: Företagssamarbetets dynamik. 

I samarbetets prövande inledning är angelägenheten och befintligheten låg 
(som dessa dimensioner beskrivits i kapitlet Företagssamarbetets situation-
er). Vad samarbetet utgörs av, vad som är dess mål och vilka som ingår i 
samarbetet är ännu inte klart. Ännu står inte heller särkilt mycket på spel – 
kanske är det ingen slump att det är leken som inledningsvis får beteckna 
samarbetet (”va med och leka”, rad 1). Leken förvandlas till dejtning och 
slutligen giftermål när samarbetet fördjupas (rad 6 och 7). Angelägenheten 
blir nu högre. Dels har parterna vid det här laget gjort investeringar och åta-
ganden inom ramen för samarbetet som de är måna om att bevara (på rad 21 
beskrivs investeringar och åtaganden i termer av arbetsinsatser), dels är för-
djupningen ett steg närmare det kommersiella förverkligandet när invester-
ingar och åtaganden ger utdelning. I och med förverkligandet, slutligen, ökar 
även samarbetets befintlighet. Deltagarna har tydligare roller som är lättare 
att formalisera med kontrakt, målet för samarbetet är tydligt och samarbetet 
materialiseras i säljbara tjänster och produkter. 

Investeringarna och åtagandena som görs under fördjupningsfasen är 
emellertid ingen garanti för att samarbetet till slut når sitt kommersiella för-
verkligande. Tvärtom, i det samarbete som beskrivs i intervjuutdrag 1 faller 
allt när det ska realiseras i en inomorganisatorisk produktutvecklingsavdel-
ning. Kommersiellt är ett sådant företagssamarbete i bokstavlig mening obe-
fintligt eftersom det inte lämnar några avtryck på marknaden. 

Fullbordad eller inte; rörelsen från prövande inledning, via fördjupande 
investeringar till kommersiellt förverkligande beskriver företagssamarbetets 
typiska situationella dynamik. Den för med sig en betydande social komplex-
itet som får olika uttryck: polyfoni, dubbla organisatoriska instanser och hög 
angelägenhet i kombination med låg befintlighet. 
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Dynamikens polyfoni 
I intervjuutdrag 1 talar informanten (och jag hummar med). Han lånar dock 
sin röst till andra sociala aktörer genom anföring. Nedan markeras anförings-
satsen med understrykning och den anförda satsen med kursivering: 

Intervjuutdrag 1, Informant 3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Men det är, det är väl snarare så, att det är fler som vill va med och leka 
med oss, och det beror ju på vårt varumärke 

[Love: Ja] 
ehh än tvärtom, så ofta får vi välja bort, och … där kan ju också vara en 
balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
kan det ju ibland uppstå att; men jag trodde att det var vi två som gifte 
oss liksom 

[Love: så springer du iväg med] 
springer iväg med fel, [skratt] vad är det här för nånting? Fast att de, jag 
vet att jag alltid har varit väldigt tydlig med att; just nu så tittar vi på 
flera, vad har ni å komma med? Ehh men det, det är ju för att vi har ett 
väldigt bra brand, trovärdighet, och, och går vi in i det här så, så gör vi 
det.  

[Love: Ja] 
Och sen kommer nästa besvikelse då om produktutvecklingen då inte 
tycker; det här var så bra idé. 

[Love: Nej precis] 
Va? Och då har vi hållit på och jobbat, och jobbat, och jobbat och 
kommit fram till nånting som är väldigt bra tycker vi, och så visar sig att 
interna beslut nån annanstans i organisationen fäller det hela. 

De sociala aktörer som kommer till tals är företaget (rad 6–7), generell per-
son (avser aktörer med oklar syftning, typiskt sätt uttryckta med generalise-
rande pronomen, rad 9–10), företrädare för en samarbetspartner (rad 10–14), 
informanten (rad 15–16), företaget igen (rad 20–21) och slutligen samar-
betsprojektet (rad 23–24). De anförda satserna återspeglar företagssamarbe-
tets polyfoni. Olika röster griper in i olika skeden i den situationella dynami-
ken och försöker påverka utvecklingen. Vare sig de lyckas eller inte, kan de 



 122 

B
ef

in
tli

gh
et

 
 

Etablerad 

förvaltning 

Kommersiellt 

förverkligande 

Prövande 

inledning 

Fördjupande 

investeringar 

Angelägenhet  
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Dynamikens polyfoni 
I intervjuutdrag 1 talar informanten (och jag hummar med). Han lånar dock 
sin röst till andra sociala aktörer genom anföring. Nedan markeras anförings-
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Men det är, det är väl snarare så, att det är fler som vill va med och leka 
med oss, och det beror ju på vårt varumärke 

[Love: Ja] 
ehh än tvärtom, så ofta får vi välja bort, och … där kan ju också vara en 
balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
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flera, vad har ni å komma med? Ehh men det, det är ju för att vi har ett 
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tycker; det här var så bra idé. 
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kommit fram till nånting som är väldigt bra tycker vi, och så visar sig att 
interna beslut nån annanstans i organisationen fäller det hela. 

De sociala aktörer som kommer till tals är företaget (rad 6–7), generell per-
son (avser aktörer med oklar syftning, typiskt sätt uttryckta med generalise-
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tets polyfoni. Olika röster griper in i olika skeden i den situationella dynami-
ken och försöker påverka utvecklingen. Vare sig de lyckas eller inte, kan de 
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inte ignoreras. Informanten måste till exempel själv bemöta det förslag till 
alternativt ’vi’ som företrädaren för samarbetspartnern för fram på rad 10–
14. De anförda satserna speglar olika intressen och åsikter. I intervjuutdrag 1 
rör intressekonflikterna vilka som ska delta i samarbetet och huruvida det 
som utvecklats inom samarbetets ram är värt att förverkliga kommersiellt. 

Dynamikens dubbla organisatoriska instanser 
I företagssamarbetets prövande inledning är organisationerna perifera, eller 
åtminstone nedtonade. När samarbetet fördjupas och sedan eventuellt för-
verkligas kommersiellt gör sig dock organisationerna allt mera påminda. I 
bästa fall tillhandahåller de den nödvändiga organisatoriska infrastrukturen, i 
sämsta fall utövar organisationen ett aktivt motstånd mot samarbetet. Samti-
digt är det kommersiella förverkligandet – produktion och försäljning av 
produkten – inte möjligt utan organisationerna. De som arbetar med före-
tagssamarbeten måste därför hantera inte bara samarbetet, utan även organi-
sationerna. Enskilda medarbetare arbetar därför ofta som interna lobbyister 
för det externa samarbetet, för att på så sätt hindra att organisationen ska 
motarbeta det man försöker åstadkomma (i intervjuutdraget kallas motstån-
det för ’olämplig strategi’, rad 6): 

Intervjuutdrag 4, Informant 1 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

som ansvarig för en relation så har jag ju lägger jag en del tid på intern-
lobbying … för, för, ska, ska vi säga, ska vi säga intern strategisk lobby-
ing förutom att jag kör en hel del ehh operativa kontakter internt för att 
säkerställa marknadsföring, försäljning och så vidare så, så handlar det 
också om ska man säga strategisk lobbying för att det inte ska komma 
nån ehh olämplig strategi … [mycket djup suck] … … … för att ehh 
väldigt mycket internt nätverkande … … 

I intervjuutdrag 4 försäkrar sig informanten om framtida engagemang och 
resurser, inte från sina samarbetspartners, utan från sitt eget företag. ’Upp-
draget’, i överförd bemärkelse, kommer alltså från samarbetet snarare än 
från företaget. Att organisera företagssamarbeten är med andra ord att hante-
ra två organiseringsinstanser: samarbetet och organisationen.  

Ibland krockar företagssamarbetets dubbla instanser, inte bara som en 
följd av dålig samordning, utan som en följd av att de är i grunden olika: 

Intervjuutdrag 5, Informant 3 
 

1 
2 

… och nånstans är det att … vår roll är ju att utforska, och nästa roll är 
att utveckla nånting som ska gå att liksom att industrialisera att kunna 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

beställas i tusental och … passa in i stödsystemen och så att, där är ju 
egentligen, vi har ju svårt på så sätt att det är ofta lite abstrakt och vi vet 
inte, och man ska testa och det är mycket, många olika individer invol-
verade i olika organisationer, men sen när man ska utveckla nånting då 
är, då är ju alla små detaljer på det interna, stödsystem och ehh för även 
om vi kommer med en väldigt bra affärsmodell som alla tycker; ja, en 
bra affärsmodell. Men våra stödsystem stödjer inte det sättet att debitera. 

[Love: Nej.] 
Ja. 

I intervjuutdrag 5 ställs samarbetets explorativa karaktär (tydligast på rad 4–
5) mot organisationens system (rad 3 och rad 8–9). Det kan verka förvånan-
de att något så banalt som ett debiteringssystem kan fälla ett samarbete som i 
övrigt är på väg att förverkligas kommersiellt. På många sätt är det dock vad 
organisationer gör: bringar ordning, upprättar system, implementerar rutiner 
och ser till att de efterlevs. Det skapar meningsfullhet men också effektivitet 
– det är bara i organisationen som företagssamarbetets kommersiella för-
verkligande kan nå sin fulla potential, eller som informanten uttrycker sig: 
”kunna beställas i tusental” (rad 2–3). 

Dynamikens angelägenhet och befintlighet 
I företagssamarbetets typiska situationella dynamik föregår angelägenhet 
befintlighet (se Figur 6). Fördjupande investeringar görs innan det är helt 
klart vilka som kommer att delta och innan det är helt klart i vilken form, 
eller ens om, samarbetet når ett kommersiellt förverkligande. Det innebär att 
företagssamarbetet ackumulerar resurser i en situation där osäkerheten inte 
kan reduceras bort. Osäkerheten består bland annat i att företagen som deltar 
i samarbetet kan ha genuint motsatta intressen även om de delar ett gemen-
samt slutmål: 

Intervjuutdrag 6, Informant 7 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Om du har ett stort bolag vare sig det är Volvo eller Telia Sonera eller 
vem det nu är så vill man ju ha ofta en partner för att, som är nischade på 
små grejer dom kan springa fort och dom kommer med smarta idéer som 
liksom inte ligger i mainstream på nått vis va ehh om du då gör samarbe-
tar med ett sånt bolag så har du ju då får du ju ett, ett antal inneboende 
svårigheter ehh den lille då är jag menar, den store tittar på den lille och 
tänker jaha liksom hur är det med kreditvärdigheten här sitter två perso-
ner och dom har kommit på nått smart då dom, om dom då försvinner 
vad, vad händer som sagt var om bolaget går i putten vem ska då garan-
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inte ignoreras. Informanten måste till exempel själv bemöta det förslag till 
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ra två organiseringsinstanser: samarbetet och organisationen.  

Ibland krockar företagssamarbetets dubbla instanser, inte bara som en 
följd av dålig samordning, utan som en följd av att de är i grunden olika: 

Intervjuutdrag 5, Informant 3 
 

1 
2 

… och nånstans är det att … vår roll är ju att utforska, och nästa roll är 
att utveckla nånting som ska gå att liksom att industrialisera att kunna 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

beställas i tusental och … passa in i stödsystemen och så att, där är ju 
egentligen, vi har ju svårt på så sätt att det är ofta lite abstrakt och vi vet 
inte, och man ska testa och det är mycket, många olika individer invol-
verade i olika organisationer, men sen när man ska utveckla nånting då 
är, då är ju alla små detaljer på det interna, stödsystem och ehh för även 
om vi kommer med en väldigt bra affärsmodell som alla tycker; ja, en 
bra affärsmodell. Men våra stödsystem stödjer inte det sättet att debitera. 

[Love: Nej.] 
Ja. 

I intervjuutdrag 5 ställs samarbetets explorativa karaktär (tydligast på rad 4–
5) mot organisationens system (rad 3 och rad 8–9). Det kan verka förvånan-
de att något så banalt som ett debiteringssystem kan fälla ett samarbete som i 
övrigt är på väg att förverkligas kommersiellt. På många sätt är det dock vad 
organisationer gör: bringar ordning, upprättar system, implementerar rutiner 
och ser till att de efterlevs. Det skapar meningsfullhet men också effektivitet 
– det är bara i organisationen som företagssamarbetets kommersiella för-
verkligande kan nå sin fulla potential, eller som informanten uttrycker sig: 
”kunna beställas i tusental” (rad 2–3). 

Dynamikens angelägenhet och befintlighet 
I företagssamarbetets typiska situationella dynamik föregår angelägenhet 
befintlighet (se Figur 6). Fördjupande investeringar görs innan det är helt 
klart vilka som kommer att delta och innan det är helt klart i vilken form, 
eller ens om, samarbetet når ett kommersiellt förverkligande. Det innebär att 
företagssamarbetet ackumulerar resurser i en situation där osäkerheten inte 
kan reduceras bort. Osäkerheten består bland annat i att företagen som deltar 
i samarbetet kan ha genuint motsatta intressen även om de delar ett gemen-
samt slutmål: 

Intervjuutdrag 6, Informant 7 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Om du har ett stort bolag vare sig det är Volvo eller Telia Sonera eller 
vem det nu är så vill man ju ha ofta en partner för att, som är nischade på 
små grejer dom kan springa fort och dom kommer med smarta idéer som 
liksom inte ligger i mainstream på nått vis va ehh om du då gör samarbe-
tar med ett sånt bolag så har du ju då får du ju ett, ett antal inneboende 
svårigheter ehh den lille då är jag menar, den store tittar på den lille och 
tänker jaha liksom hur är det med kreditvärdigheten här sitter två perso-
ner och dom har kommit på nått smart då dom, om dom då försvinner 
vad, vad händer som sagt var om bolaget går i putten vem ska då garan-
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

tera överlevnad ska vi behöva gå in med aktiekapital eller ska vi alla 
dom här frågorna va. 

[Love: Ja just det.] 
Den lille är naturligtvis livrädd för att den store ska sno idén och, och, 
och där igenom då rimligtvis är begränsat öppen vilket gör att det blir 
svårt att köra framåt va 

[Love: Ja just det.] 
Så där har du ju en inneboende svårighet, som, som jag tror är generell. 

Samarbetspartnerna som beskrivs i intervjuutdrag 2 står i begrepp att fördju-
pa relationen och ännu står inte så mycket på spel. Tar de nästa steg ökar 
dock angelägenheten och därmed också behovet av en ökad befintlighet; det 
mindre företaget har intresse av att kontraktera sig inte bara för ett samarbete 
utan också för deltagande när tjänsten eller produkten ska lanseras; det större 
företaget har intresse av en långsiktigt uthållig partner. Det finns dock be-
gränsade möjligheter för de båda företagen att tillfredställa dessa intressen. 
Samarbetet kan inte heltäckande kontrakteras och det mindre företagets kre-
ditvärdighet är vad den är. Samtidigt måste investeringar i form av tid och 
andra resurser till för att samarbetet ska lyckas – att företagssamarbetet då 
kommer passera en samarbetssituation med hög angelägenhet och samtidigt 
låg befintlighet är inte ett misstag eller förbiseende, utan en oundviklighet. 

Den situationella dynamikens diskontinuitet 
Företagssamarbetets dynamik, dess rörelse över tiden, står i motsats till den 
diskreta fördelningen av samarbetssituationer. Skillnaderna mellan prövande 
inledning, fördjupande investeringar och kommersiellt förverkligande är inte 
grad- utan typskillnader. Det går till exempel inte att gradvis förvandlas från 
partner till leverantör – antingen är man det ena eller andra. Inom de olika 
situationerna kan det förvisso finnas gradvisa skillnader och förflyttningar. 
En prövande inledning kan vara mer eller mindre hypotetisk till exempel, 
och ett kommersiellt förverkligande kan vara mer eller mindre formellt upps-
tyrt. Rörelsen mellan situationer däremot, är alltså diskontinuerlig. Det som 
byggts upp i föregående situation ska då förmedlas in i nästa situation där 
villkoren för samarbetet är annorlunda. Därför är det i diskontinuiteterna 
som problemen uppstår; förväntningar sviks i övergången från prövande 
inledning till fördjupande investeringar och samarbeten fastnar på väg in i 
företagens hierarkier i övergången från fördjupande investeringar till kom-
mersiellt förverkligande. 
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Diskontinuitetens påverkan på de sociala aktörerna 
Diskontinuiteten i företagssamarbetets typiska situationella dynamik för med 
sig att relationer förändras plötsligt och drastiskt. Vad som utgör ett ’vi’ i en 
situation förändras till ’dom’ i en annan. Förändringarna kan spåras genom 
att följa närvaron av sociala aktörer i intervjuerna. Sociala aktörer realiseras 
bland annat med pronomen och egennamn. I intervjuutdrag 1 nedan har des-
sa markerats med understrykning: 

Intervjuutdrag 1, Informant 3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Men det är, det är väl snarare så, att det är fler som vill va med och leka 
med oss, och det beror ju på vårt varumärke 

[Love: Ja] 
ehh än tvärtom, så ofta får vi välja bort, och … där kan ju också vara en 
balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
kan det ju ibland uppstå att; men jag trodde att det var vi två som gifte 
oss liksom 

[Love: så springer du iväg med] 
springer iväg med fel, [skratt] vad är det här för nånting? Fast att de, jag 
vet att jag alltid har varit väldigt tydlig med att; just nu så tittar vi på 
flera, vad har ni å komma med? Ehh men det, det är ju för att vi har ett 
väldigt bra brand, trovärdighet, och, och går vi in i det här så, så gör vi 
det.  

[Love: Ja] 
Och sen kommer nästa besvikelse då om produktutvecklingen då inte 
tycker; det här var så bra idé. 

[Love: Nej precis] 
Va? Och då har vi hållit på och jobbat, och jobbat, och jobbat och kom-
mit fram till nånting som är väldigt bra tycker vi, och så visar sig att 
interna beslut nån annanstans i organisationen fäller det hela. 

De olika sociala aktörerna i intervjuutdrag 1 är informantens företag, infor-
manten själv, samarbetspartners till företaget, enskild företrädare för en sam-
arbetspartner, samarbetsprojektet (med medarbetare från flera organisatio-
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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[Love: Ja just det.] 
Så där har du ju en inneboende svårighet, som, som jag tror är generell. 

Samarbetspartnerna som beskrivs i intervjuutdrag 2 står i begrepp att fördju-
pa relationen och ännu står inte så mycket på spel. Tar de nästa steg ökar 
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ditvärdighet är vad den är. Samtidigt måste investeringar i form av tid och 
andra resurser till för att samarbetet ska lyckas – att företagssamarbetet då 
kommer passera en samarbetssituation med hög angelägenhet och samtidigt 
låg befintlighet är inte ett misstag eller förbiseende, utan en oundviklighet. 

Den situationella dynamikens diskontinuitet 
Företagssamarbetets dynamik, dess rörelse över tiden, står i motsats till den 
diskreta fördelningen av samarbetssituationer. Skillnaderna mellan prövande 
inledning, fördjupande investeringar och kommersiellt förverkligande är inte 
grad- utan typskillnader. Det går till exempel inte att gradvis förvandlas från 
partner till leverantör – antingen är man det ena eller andra. Inom de olika 
situationerna kan det förvisso finnas gradvisa skillnader och förflyttningar. 
En prövande inledning kan vara mer eller mindre hypotetisk till exempel, 
och ett kommersiellt förverkligande kan vara mer eller mindre formellt upps-
tyrt. Rörelsen mellan situationer däremot, är alltså diskontinuerlig. Det som 
byggts upp i föregående situation ska då förmedlas in i nästa situation där 
villkoren för samarbetet är annorlunda. Därför är det i diskontinuiteterna 
som problemen uppstår; förväntningar sviks i övergången från prövande 
inledning till fördjupande investeringar och samarbeten fastnar på väg in i 
företagens hierarkier i övergången från fördjupande investeringar till kom-
mersiellt förverkligande. 
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Diskontinuitetens påverkan på de sociala aktörerna 
Diskontinuiteten i företagssamarbetets typiska situationella dynamik för med 
sig att relationer förändras plötsligt och drastiskt. Vad som utgör ett ’vi’ i en 
situation förändras till ’dom’ i en annan. Förändringarna kan spåras genom 
att följa närvaron av sociala aktörer i intervjuerna. Sociala aktörer realiseras 
bland annat med pronomen och egennamn. I intervjuutdrag 1 nedan har des-
sa markerats med understrykning: 

Intervjuutdrag 1, Informant 3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Men det är, det är väl snarare så, att det är fler som vill va med och leka 
med oss, och det beror ju på vårt varumärke 

[Love: Ja] 
ehh än tvärtom, så ofta får vi välja bort, och … där kan ju också vara en 
balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
kan det ju ibland uppstå att; men jag trodde att det var vi två som gifte 
oss liksom 

[Love: så springer du iväg med] 
springer iväg med fel, [skratt] vad är det här för nånting? Fast att de, jag 
vet att jag alltid har varit väldigt tydlig med att; just nu så tittar vi på 
flera, vad har ni å komma med? Ehh men det, det är ju för att vi har ett 
väldigt bra brand, trovärdighet, och, och går vi in i det här så, så gör vi 
det.  

[Love: Ja] 
Och sen kommer nästa besvikelse då om produktutvecklingen då inte 
tycker; det här var så bra idé. 

[Love: Nej precis] 
Va? Och då har vi hållit på och jobbat, och jobbat, och jobbat och kom-
mit fram till nånting som är väldigt bra tycker vi, och så visar sig att 
interna beslut nån annanstans i organisationen fäller det hela. 

De olika sociala aktörerna i intervjuutdrag 1 är informantens företag, infor-
manten själv, samarbetspartners till företaget, enskild företrädare för en sam-
arbetspartner, samarbetsprojektet (med medarbetare från flera organisatio-
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ner) och det som kan kallas för generell person. I Tabell 16 är de olika socia-
la aktörerna och deras realiseringar sammanställda per rad: 

Tabell 16: Pronomen och egennamn. 

Rad Företaget Informanten  Samarbets- 
partners 

(Företrädare 
för) samar-
betspartner  

Samarbets-
projektet 

Generell 
person 

1   fler    
2 oss, vårt      
4 vi      
5      man, sig 
6 vi, vi  några 

stycken 
   

7 vi, oss vi, vi, 
oss 

 den här    

9      man, sig, 
man 

10   dom här ehh 
olika 

   

11    jag vi två  
12     oss  
13  du     
14  jag de    
15 vi jag     
16 vi  flera ni   
17 vi, vi      
20 produkt-

utvecklingen 
     

23     vi  
24     vi  
25 organisationen      

 

Tabell 16 ger en känsla för hur de sociala aktörernas närvaro och intressen 
förändras beroende på vilken situation samarbetet befinner sig i. Den första 
diskontinuiteten uppstår när samarbetet rör sig från prövande inledning till 
fördjupande investeringar. Några aktörer utesluts då från samarbetet och 
reaktionen är den anförda besvikelse som företrädaren för en av samarbets-
partnerna ger uttryck för på rad 11 och som också innehåller ett förslag om 
ett alternativt ’vi’. Det avvisas av informanten själv på rad 14–16 där han 
fastslår att den aktuella partnern faktiskt är ’de’, ’flera’ eller ’ni’ (och inte 
’vi’). Diskontinuiteten här innebär alltså att en relation avslutas och effekter-
na är för informanten personliga snarare än organisatoriska – det självsäkra 
’vi’ och ’oss’ som valde och vrakade mellan olika partners under samarbe-
tets prövande inledning är utbytt mot ett ’jag’ i försvarsposition. 
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Nästa diskontinuitet uppstår när samarbetet ska röra sig från fördjupande 
investeringar till kommersiellt förverkligande. Företaget som representerats 
med personliga pronomen i pluralis hela vägen fram till rad 17 dyker nu 
plötsligt upp i form av egennamn. Det speglas av att informanten istället 
betraktar samarbetsprojektet som ’vi’ vilket sker på rad 23 och 24. Det sam-
manfaller också med beskrivningen av de fördjupande investeringarna i form 
av arbetsinsatser (”… har vi hållit på och jobbat, och jobbat och jobbat…” 
etcetera, rad 23–24). Uppfattningen om vad som utgör ’vi’ och därmed 
’dom’ har med andra ord förändrats när de fördjupande investeringarna re-
sulterat i kollegiala band över organisationsgränserna. I och med det skiftar 
också informantens (och övriga sociala aktörers) intressen och till följd av 
den misslyckade övergången till kommersiellt förverkligande uppstår det till 
slut en inomorganisatorisk konflikt mellan informanten och hans egen pro-
duktutvecklingsavdelning. 

Dilemmats konsekvens – två sorters svek 
Dilemmat mellan levnadsreglerna om möjlighet och tydlighet uppväcker 
ideologin om svek (se Tabell 15). Anledningen är att dilemmat också upp-
väcker svek i praktiken. Det beror på att levnadsreglerna är oförenliga, inte 
bara ideologiskt utan även praktiskt: fullständig tydlighet inte kan uppnås 
med mindre än att alla möjligheter går förlorade. Så länge möjligheter före-
speglas och förverkligas kommer det därför också skapas förväntningar som 
inte kan infrias. Det sker framförallt som beskrivits ovan när samarbeten 
ensidigt avslutas, typiskt sett i en diskontinuitet i samarbetets dynamik när 
samarbetet ska förflyttas från en situation till en annan. Ett avslutat samarbe-
te innebär också avslutade möjligheter och det är detta som utgör själva sve-
ket. I och med det finns två typer av svek att ta hänsyn till: sveket som upp-
står i företagssamarbetet och sveket som väljs av ett moraliskt subjekt. De 
skiljs åt av ansvar. 

I praktiken av företagssamarbeten utgör de båda typerna av svek något av 
en absurditet, eftersom det svek som uppstår åtföljs av anklagelser om det 
svek som valts. Anklagelsen riktas mot den enskilde som därför måste hante-
ra anklagelsen på något sätt. Man gör det genom att betona eller nedtona 
ansvar, beroende på den textuella kontexten. I intervjuutdrag 1 och 3 syns 
hur det egna ansvaret förstärks med personliga pronomen i relation till valet 
av tydlighet framför bedräglighet (rad 14–15, resp. rad 3). Också i början av 
intervjuutdrag 1 betonas inledningsvis ansvar genom processer som realise-
rar intention, påverkan eller både och. I relation till det förlopp som leder 
fram till sveket sker sedan en växling och ansvaret går från att vara betonat 
till att helt undvikas. Betoning respektive nedtoning av ansvar sker dels ge-
nom realisering av plikt och externalitet när det gäller kravet på möjlighet 
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ner) och det som kan kallas för generell person. I Tabell 16 är de olika socia-
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15 vi jag     
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17 vi, vi      
20 produkt-

utvecklingen 
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24     vi  
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Tabell 16 ger en känsla för hur de sociala aktörernas närvaro och intressen 
förändras beroende på vilken situation samarbetet befinner sig i. Den första 
diskontinuiteten uppstår när samarbetet rör sig från prövande inledning till 
fördjupande investeringar. Några aktörer utesluts då från samarbetet och 
reaktionen är den anförda besvikelse som företrädaren för en av samarbets-
partnerna ger uttryck för på rad 11 och som också innehåller ett förslag om 
ett alternativt ’vi’. Det avvisas av informanten själv på rad 14–16 där han 
fastslår att den aktuella partnern faktiskt är ’de’, ’flera’ eller ’ni’ (och inte 
’vi’). Diskontinuiteten här innebär alltså att en relation avslutas och effekter-
na är för informanten personliga snarare än organisatoriska – det självsäkra 
’vi’ och ’oss’ som valde och vrakade mellan olika partners under samarbe-
tets prövande inledning är utbytt mot ett ’jag’ i försvarsposition. 
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Nästa diskontinuitet uppstår när samarbetet ska röra sig från fördjupande 
investeringar till kommersiellt förverkligande. Företaget som representerats 
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plötsligt upp i form av egennamn. Det speglas av att informanten istället 
betraktar samarbetsprojektet som ’vi’ vilket sker på rad 23 och 24. Det sam-
manfaller också med beskrivningen av de fördjupande investeringarna i form 
av arbetsinsatser (”… har vi hållit på och jobbat, och jobbat och jobbat…” 
etcetera, rad 23–24). Uppfattningen om vad som utgör ’vi’ och därmed 
’dom’ har med andra ord förändrats när de fördjupande investeringarna re-
sulterat i kollegiala band över organisationsgränserna. I och med det skiftar 
också informantens (och övriga sociala aktörers) intressen och till följd av 
den misslyckade övergången till kommersiellt förverkligande uppstår det till 
slut en inomorganisatorisk konflikt mellan informanten och hans egen pro-
duktutvecklingsavdelning. 

Dilemmats konsekvens – två sorters svek 
Dilemmat mellan levnadsreglerna om möjlighet och tydlighet uppväcker 
ideologin om svek (se Tabell 15). Anledningen är att dilemmat också upp-
väcker svek i praktiken. Det beror på att levnadsreglerna är oförenliga, inte 
bara ideologiskt utan även praktiskt: fullständig tydlighet inte kan uppnås 
med mindre än att alla möjligheter går förlorade. Så länge möjligheter före-
speglas och förverkligas kommer det därför också skapas förväntningar som 
inte kan infrias. Det sker framförallt som beskrivits ovan när samarbeten 
ensidigt avslutas, typiskt sett i en diskontinuitet i samarbetets dynamik när 
samarbetet ska förflyttas från en situation till en annan. Ett avslutat samarbe-
te innebär också avslutade möjligheter och det är detta som utgör själva sve-
ket. I och med det finns två typer av svek att ta hänsyn till: sveket som upp-
står i företagssamarbetet och sveket som väljs av ett moraliskt subjekt. De 
skiljs åt av ansvar. 

I praktiken av företagssamarbeten utgör de båda typerna av svek något av 
en absurditet, eftersom det svek som uppstår åtföljs av anklagelser om det 
svek som valts. Anklagelsen riktas mot den enskilde som därför måste hante-
ra anklagelsen på något sätt. Man gör det genom att betona eller nedtona 
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hur det egna ansvaret förstärks med personliga pronomen i relation till valet 
av tydlighet framför bedräglighet (rad 14–15, resp. rad 3). Också i början av 
intervjuutdrag 1 betonas inledningsvis ansvar genom processer som realise-
rar intention, påverkan eller både och. I relation till det förlopp som leder 
fram till sveket sker sedan en växling och ansvaret går från att vara betonat 
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(rad 9, se resonemang ovan under rubriken Motsatta levnadsregler) och dels 
genom valet av processtyp: 

Intervjuutdrag 1 (nedkortat), Informant 3: 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Men det är, det är väl snarare så, att det är fler som vill va med och leka 
med oss, och det beror ju på vårt varumärke 

[Love: Ja] 
ehh än tvärtom, så ofta får vi välja bort, och … där kan ju också vara en 
balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
kan det ju ibland uppstå att; men jag trodde att det var vi två som gifte 
oss liksom 

I början av utdraget dominerar de processer som realiserar ansvar antingen 
som intention och/eller påverkan: ’välja bort’ (rad 4); ’sållat’ (rad 6); ’dejtat’ 
(rad 6); ’bestämmer’ (rad 7); ’gifter oss’ (rad 7) och; ’bestämt’ (rad 9). Se-
dan följer två processer som varken realiserar intention eller påverkan: ’ha’ 
på rad 9 och ’uppstå’ på rad 11. Båda processtyperna avviker från det för-
väntade, men på olika sätt. På rad 9 kommer kravet på möjlighet som sedan 
leder fram till sveket. Därför är det här det först blir angeläget att undvika 
processer som realiserar ansvar. Här används den relationella processen ’ha’. 
Processen realiserar en relation mellan ’man’ som (måste) ’ha’ ett attribut, 
nämligen den ’kokande grytan’. Det är ett mindre kongruent val av process-
typ eftersom stelheten i de idiomatiska uttrycken i det här fallet pekar mot 
processen ’hålla’; uttrycket man ogärna varierar lyder ju ”hålla grytan ko-
kande”. ’Hålla’ är – i det textuella sammanhanget som utgörs av uttrycket 
med den kokande grytan – en process som gör något; även om det som görs 
inte är dynamiskt så kräver det energi och någon som medvetet håller och 
som därigenom också påverkar det som hålls. Den förväntade processtypen 
är alltså Materiell process/Intention & påverkan. Informanten vill dock und-
vika att uttrycka intention och påverkan och väljer därför en process (’ha’). 
och processtyp (relationell) som inte kan realisera någon form av ansvar i det 
textuell sammanhanget. Konsekvensen blir att ordföljden i ordspråket blir 
’fel’, i bemärkelsen inkongruent: ”ha den här kokande grytan” (rad 9-10). 
Informanten märker det och rättar också sig själv (rad 10), dock utan att läg-
ga till det förväntade ’hålla’. 
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På rad 11 realiseras själva sveket. Realiseringen sker med processen ’upp-
stå’ som jag tolkar som en Tillblivelseprocess. I lexiogrammatisk mening är 
’uppstå’ inte ett uppenbart inkongruent val av process och processtyp. Att 
det är ett intressant val framgår snarare i relation till ideologin kring svek, 
där svek förknippas med intention som till exempel i processerna ’bestäm-
mer’ och ’bestämt’ på rad 7 respektive 9. ’Uppstå’ hamnar nu som en hän-
delse mellan denna intention och sveket. Intentionen särkopplas alltså textu-
ellt från påverkan. Genom särkopplingen knyts praktikens svek till ideologin 
kring förtroende snarare än till ideologin kring svek, se Tabell 17: 

Tabell 17: Två ideologiskt olika svek. 

Ideologi kring Förtroende (Svek)  Svek 

Huvudsaklig 
innebörd 

 
Avslutad möjlighet 

 
≠ 

 
Bedräglighet 

Konnotativa 
innebörder 

 
Uppstår 

 
≠ 

 
Väljs 

―:― Socialt dynamiskt ≠ Personligt moraliskt 
―:― Olyckligt ≠ Ont 

Överensstämmelsen mellan det svek som uppstår i den sociala dynamiken 
och den ideologiska framställningen av förtroende i vetenskapliga artiklar är 
i det närmaste ordagrann; praktikens ’uppstå’ har en genklang i ideologins 
’emerge’ som används för att beskriva förtroendets tillblivelse (jmf. Tabell 
11 och Tabell 17).  

Ideologiskt råder på sätt och vis samförstånd mellan anklagande och an-
klagade kring sveket i form av bedräglighet – ingen försvarar ett bedrägligt 
beteende. I stället fjärmar sig den anklagade från en av svekets ideologiska 
konnotativa egenskaper: det personliga moraliska valet. Det är detta som 
annars häftar så hårt till de enskilda medarbetarna, även i de fall där person-
ligt ansvar inte rimligen kan utkrävas. Genom att tona ned det personliga 
ansvaret knyts emellertid det ’faktiska’ sveket – sveket i praktiken och inte i 
ideologin – till ideologin kring förtroende. Utan att direkt utmanas transmu-
terar ideologin kring sveket genom informanternas hantering av anklagelsen 
om svek. Det språkligt inkongruenta – eller innovativa om man så vill – är 
att överensstämmelsen i företagssamarbetets praktik görs mellan förtroendets 
ideologi och ett begrepp som är förtroendets negation – sveket. 

Svekets individuella tilltal 
Det individuella tilltalet i svekanklagelsen är mycket starkt. I intervjuutdrag 
1 och 3 ovan märks det genom att informanterna framhäver valet av tydlig-
het (i motsats till svek) med personliga pronomen. I intervjuutdrag 7 nedan 
beskriver informanten framgångsrikt hur sveket i form av avslutade möjlig-
heter uppstår i företagssamarbetets dynamik. Ändå är det omöjligt att helt 
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(rad 9, se resonemang ovan under rubriken Motsatta levnadsregler) och dels 
genom valet av processtyp: 

Intervjuutdrag 1 (nedkortat), Informant 3: 
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5 
6 
7 
8 
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10 
11 
12 
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balans om man tänker sig det här med, med förtroende och svek att in-
nan vi riktigt sållat så kanske vi har, har dejtat några stycken … och sen 
bestämmer vi oss; nä men vi, vi gifter oss med den här. 

[Love: Just det] 
Men innan man bestämt sig för det så, så måste man ha den här kokande 
grytan, grytan kokande så att säga för alla dom här ehh olika ehh så där 
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Processen realiserar en relation mellan ’man’ som (måste) ’ha’ ett attribut, 
nämligen den ’kokande grytan’. Det är ett mindre kongruent val av process-
typ eftersom stelheten i de idiomatiska uttrycken i det här fallet pekar mot 
processen ’hålla’; uttrycket man ogärna varierar lyder ju ”hålla grytan ko-
kande”. ’Hålla’ är – i det textuella sammanhanget som utgörs av uttrycket 
med den kokande grytan – en process som gör något; även om det som görs 
inte är dynamiskt så kräver det energi och någon som medvetet håller och 
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är alltså Materiell process/Intention & påverkan. Informanten vill dock und-
vika att uttrycka intention och påverkan och väljer därför en process (’ha’). 
och processtyp (relationell) som inte kan realisera någon form av ansvar i det 
textuell sammanhanget. Konsekvensen blir att ordföljden i ordspråket blir 
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stå’ som jag tolkar som en Tillblivelseprocess. I lexiogrammatisk mening är 
’uppstå’ inte ett uppenbart inkongruent val av process och processtyp. Att 
det är ett intressant val framgår snarare i relation till ideologin kring svek, 
där svek förknippas med intention som till exempel i processerna ’bestäm-
mer’ och ’bestämt’ på rad 7 respektive 9. ’Uppstå’ hamnar nu som en hän-
delse mellan denna intention och sveket. Intentionen särkopplas alltså textu-
ellt från påverkan. Genom särkopplingen knyts praktikens svek till ideologin 
kring förtroende snarare än till ideologin kring svek, se Tabell 17: 
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―:― Socialt dynamiskt ≠ Personligt moraliskt 
―:― Olyckligt ≠ Ont 

Överensstämmelsen mellan det svek som uppstår i den sociala dynamiken 
och den ideologiska framställningen av förtroende i vetenskapliga artiklar är 
i det närmaste ordagrann; praktikens ’uppstå’ har en genklang i ideologins 
’emerge’ som används för att beskriva förtroendets tillblivelse (jmf. Tabell 
11 och Tabell 17).  

Ideologiskt råder på sätt och vis samförstånd mellan anklagande och an-
klagade kring sveket i form av bedräglighet – ingen försvarar ett bedrägligt 
beteende. I stället fjärmar sig den anklagade från en av svekets ideologiska 
konnotativa egenskaper: det personliga moraliska valet. Det är detta som 
annars häftar så hårt till de enskilda medarbetarna, även i de fall där person-
ligt ansvar inte rimligen kan utkrävas. Genom att tona ned det personliga 
ansvaret knyts emellertid det ’faktiska’ sveket – sveket i praktiken och inte i 
ideologin – till ideologin kring förtroende. Utan att direkt utmanas transmu-
terar ideologin kring sveket genom informanternas hantering av anklagelsen 
om svek. Det språkligt inkongruenta – eller innovativa om man så vill – är 
att överensstämmelsen i företagssamarbetets praktik görs mellan förtroendets 
ideologi och ett begrepp som är förtroendets negation – sveket. 

Svekets individuella tilltal 
Det individuella tilltalet i svekanklagelsen är mycket starkt. I intervjuutdrag 
1 och 3 ovan märks det genom att informanterna framhäver valet av tydlig-
het (i motsats till svek) med personliga pronomen. I intervjuutdrag 7 nedan 
beskriver informanten framgångsrikt hur sveket i form av avslutade möjlig-
heter uppstår i företagssamarbetets dynamik. Ändå är det omöjligt att helt 
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värja sig mot anklagelsen – uttalad eller ej – som gör den anklagade syno-
nym med själva sveket. På sex ställen sker sådana genomslag av ansvar, alla 
understrukna: 

Intervjuutdrag 7, Informant 2 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Ett annat samarbete som faktiskt också är ganska färskt ehh … är … ett 
samarbete där vi jobbade inom byggbranschen med … faktiskt också en 
extern konsult … men där [informantens företag] bestämde sig för att 
nej vi går inte vidare på den här vi tycker inte idén är till, tillräckligt 
bärkraftig för oss just nu ehh … vilket gjorde att vi egentligen välte hela 
… konsortiet för det gjorde att i och med att [informantens företag] drog 
sig ur … och, och det blev väldigt jag, för jag tycker att man går in väl-
digt mycket med … med sig själv som individ i dom här samarbetena 
speciellt när det handlar om tidiga faser där det inte är så himla mycket 
kontrakt skrivet  

[Love: nej] 
så är det mera [informanten själv] än [informantens företag] ehh … men 
då drog vi oss ur vilket gjorde att även några andra drog sig ur några 
utav dom stora byggföretag som är inte [informantens företag] med då är 
vi inte heller med och, och då kan jag ibland känna det här trycket att 
[otydligt] men fan du kan väl säga att ni är med alla fall ett tag till så vi 
hinner komma över den hära puckeln för då kanske vi kan få igång och 
då kanske ni kan inte ni träda ut senare då i stället ehh … bara så att vi 
får vår finansiering fixad, kan inte ni träda ur senare då och då är det 
alltså då är det mycket … ehh … den här känslan av vad gör jag nu 
alltså att det, det är klart att det är ett bra projekt egentligen i botten men 
[informantens företag] nä så det ja … … 

[Love: intressant] 
ja … … … … … och just det där att … det som jag tycker är väldigt 
påtagligt det är att ehh … [otydligt] sen är det säkert väldigt individ … 
bundet då. Men jag upplever det som att ehh … man, jag själv bär väl-
digt mycket i det så att jag, jag kan inte komma och säga [informantens 
företag] 

[Love: nej just det] 
har sagt det eller [informantens företag] 

[Love: nej] 
har sagt eller ibland visst använder jag det ibland ehh … att jag kan säga 
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

att nej jag har, jag har ingen framgång överhuvudtaget 
[Love: nej just det] 

högre upp i organisationen 
[Love: nä] 

för att göra det lättare på nått vis 
[Love: ja just det] 

men det känns ändå väldigt … själv …  

När ansvaret på det här sättet slår igenom och den avslutade möjligheten blir 
’väldigt jag’ (rad 7) är informanten inte längre projektledare, ekonom, ingen-
jör, anställd, företrädare för det ena eller andra företaget utan bara, för att 
återigen använda hennes egna ord, ’väldigt … själv’ (rad 39).  

Beskrivningen av projektet i intervjuutdrag 7 är annars förhållandevis ty-
pisk. När möjligheten avslutas i och med att informantens företag drar sig ur 
befinner sig samarbetet i en situation av fördjupande investeringar där ange-
lägenheten är hög men befintligheten fortfarande är låg. Det märks i den låga 
graden av formalitet (rad 9–10), samarbetspartnerns anförda angelägenhet 
(rad 15–19) och genom att den kommersiella realiseringen är inom räckhåll 
(rad 17–19). ’Puckeln’ (rad 17) kan för övrigt betraktas som en bildlig fram-
ställning av diskontinuiteten mellan fördjupande investeringar och kommer-
siell realisering. Beskrivningen är i alla händelser trovärdig och rymmer i sig 
inget upprörande – att dra sig ur innan kontrakt är skrivet faller knappast 
under de sju dödssynderna. Ändå blir det individuella tilltalet så starkt att 
informanten måste hejda sig – på rad 24 i nästan en minut, vilket är en 
mycket lång tystnad mellan två personer som inte känner varandra – för att i 
ord kunna omfatta att hon även i sina egna ögon betraktar sig som en svika-
re. Det är dock inte fråga om en inre fantasi informanten ägnar sig åt – sve-
kets individuella tilltal sker i högsta grad i samspelet med andra. Samma 
informant berättar vidare i intervjuutdrag 8 nedan om när hon meddelar att 
hennes företag drar sig ur ett internationellt samarbete som befinner sig i en 
situation av fördjupande investeringar. Samarbetet bedrevs bland annat i 
form av en gemensam ansökan om EU-bidrag för utveckling av infrastruk-
tur. I och med att informantens företag drog sig ur avslutade de möjligheter-
na för alla inblandade att nå kommersiellt förverkligande och därmed effek-
tueras sveket. Hon beskriver här reaktionen från företagssamarbetets projekt-
ledare: 

Intervjuutdrag 8, Informant 2 
 

1 
2 
3 

det var en fransman som vi satt som projektledare och sammanhållande 
för hela ansökan ehh … han vart så arg … så han ringde upp mig och 
krävde utav mig att jag var tvungen och vara med och stå kvar med mitt 
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36 
37 
38 
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4 
5 
6 
7 
8 

namn i ansökan tills efter utvärderingen hade varit i EU. Så att [infor-
mantens företag] fanns med på pappret. Ehh och han var så arg så jag vet 
att vi, vi avslutade samtalet med alltså riktigt ilskna med och jag sa att 
jag kan inte bestämma nånting nu men jag ringer dig innan dagens slut 
och så pang! [smäller med handflatan i bordet] På med luren … 

Projektledarens krav ställs direkt till informanten som person. Han vill att 
hon personligen ska ta ansvar för sveket och upphäva det genom att som 
enskild person agera i sitt företags namn (rad 3–5). Det är ett orimligt krav, 
som ändå tas i beaktande. Informanten säger inte nej utan ber att få åter-
komma.  

Kravet att förespegla möjlighet och att vara tydlig blir på det här sättet, i 
kombination med företagssamarbetets diskontinuerliga situationella dyna-
mik, dilemman som inte går att lösa. Det kommer till uttryck i anklagelserna 
om svek som de enskilda medarbetarna i företagssamarbeten måste bemöta. 
Man gör det genom att framhäva valet av tydlighet, tona ned det personliga 
ansvaret för sveket och knyta det till en ideologi om förtroende där sveket 
ses som en olycklig händelse, snarare än en bedräglig handling. Trots det 
kan dilemmat och de resulterande sveken bara till viss del hanteras. Kvar blir 
ett ifrågasättande av den enskildes moraliska integritet till följd av organisa-
toriska beslut utanför den enskildes kontroll. 

När dilemmat inte fullbordas 
När förankringen av dilemmat i ideologi eller situationer av någon anledning 
inte föreligger uteblir dilemmat. De ideologiskt motsatta levnadsreglerna 
spelar bara roll om de också svarar mot en situation av företagssamarbeten 
som bidrar till dilemmat. Det omvända gäller också: dilemmat fullbordas 
inte även om den situationella dynamiken är nog så komplicerad om de ideo-
logiskt motsatta levnadsreglerna av någon anledning inte gör sig gällande. 

Frånvaron av situationella förutsättningar går i allmänhet att enkelt förkla-
ra – det kan till exempel ha att göra med en speciell bransch eller ett speciellt 
företag som på olika sätt undviker företagssamarbetets typiska situationella 
dynamik. Betydligt svårare är det att förklara varför de motsatta levnadsreg-
lerna ibland uteblir. Det kan ha att göra med vad man kan kalla för ideolo-
giska erfarenheter eller kunskaper; för ett par informanter verkar ideologin 
kring förtroende och möjlighet vara mer eller mindre okänd, eller i vart fall 
helt irrelevant. Det kan också bero på mer medvetna ideologiska ställnings-
taganden: någon informant värjer sig medvetet mot den ena eller andra ideo-
logiska levnadsregeln. Frånvaron av de motsatta levnadsreglerna må vara 
svår att förklara, men de är lätta att påvisa – samtalen med informanter utan 
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de ’rätta’ ideologiska kunskaperna är av goddag-yxskaft-karaktär. Gissning-
ar, missförstånd och misstro präglar dessa intervjuer.  

När de ideologiska förutsättningarna saknas 
De flesta informanter jag intervjuat har haft en ganska omedelbar förståelse 
för mina frågeställningar. De flesta har också haft mycket att säga och jag 
har efter några inledande frågor kunnat ägna mig åt att hålla med för att hålla 
samtalen igång. I intervjuutdrag 12 är dock bilden en annan. Jag gör mig helt 
enkelt inte alls förstådd: 

Intervjuutdrag 9, Informant 11 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

[Love: Har du känt nån gång att du hamnat i situationer där du 
har fått förtroenden som du egentligen inte har så att säga bett om 
liksom] 

Utav information 
[Love: Nä eller information eller, eller förväntningar kanske att 
du ska göra saker som du känner att du har svårt att leva, leva upp 
till för att du kanske har motstridiga förtroenden eller för ont om 
tid eller …] 

Jag tror du får konkretisera frågan 
[Love: Ehh … att du fått ett förtroende från någon medarbetare 
eller chef till exempel att du ska göra någonting fast du kanske 
inte allstå det kan ehh … att det vad ska man säga uppstått för-
väntningar utan att du egentligen har sagt ok jag gör det här] 

… … … 
[Love: där du känner att förväntningarna ifrån företaget eller 
medarbetarna inte riktigt motsvarar vad du så att säga har gått 
med på] 

… … jag vet inte riktigt hur jag ska svara jag menar … 

Ju mindre informanten verkar förstå, desto mer pratar jag. Fördelningen av 
prat är den omvända jämfört med övriga intervjuer: här är frågorna långa och 
broderande och svaren korthuggna. På rad 14 byter jag taktik och försöker 
vänta ut informanten, något som inte alls lyckas. På rad 15 faller jag till föga 
och utvecklar eller snarare varierar frågan ytterligare en gång (rad 15–17), 
bara för att återigen mötas av oförståelse eller rentav misstro (rad 18).  

När intervjun närmar sig sitt slut ges emellertid ett par ledtrådar till varför 
jag och informanten inte når fram till varandra: 
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4 
5 
6 
7 
8 

namn i ansökan tills efter utvärderingen hade varit i EU. Så att [infor-
mantens företag] fanns med på pappret. Ehh och han var så arg så jag vet 
att vi, vi avslutade samtalet med alltså riktigt ilskna med och jag sa att 
jag kan inte bestämma nånting nu men jag ringer dig innan dagens slut 
och så pang! [smäller med handflatan i bordet] På med luren … 

Projektledarens krav ställs direkt till informanten som person. Han vill att 
hon personligen ska ta ansvar för sveket och upphäva det genom att som 
enskild person agera i sitt företags namn (rad 3–5). Det är ett orimligt krav, 
som ändå tas i beaktande. Informanten säger inte nej utan ber att få åter-
komma.  

Kravet att förespegla möjlighet och att vara tydlig blir på det här sättet, i 
kombination med företagssamarbetets diskontinuerliga situationella dyna-
mik, dilemman som inte går att lösa. Det kommer till uttryck i anklagelserna 
om svek som de enskilda medarbetarna i företagssamarbeten måste bemöta. 
Man gör det genom att framhäva valet av tydlighet, tona ned det personliga 
ansvaret för sveket och knyta det till en ideologi om förtroende där sveket 
ses som en olycklig händelse, snarare än en bedräglig handling. Trots det 
kan dilemmat och de resulterande sveken bara till viss del hanteras. Kvar blir 
ett ifrågasättande av den enskildes moraliska integritet till följd av organisa-
toriska beslut utanför den enskildes kontroll. 

När dilemmat inte fullbordas 
När förankringen av dilemmat i ideologi eller situationer av någon anledning 
inte föreligger uteblir dilemmat. De ideologiskt motsatta levnadsreglerna 
spelar bara roll om de också svarar mot en situation av företagssamarbeten 
som bidrar till dilemmat. Det omvända gäller också: dilemmat fullbordas 
inte även om den situationella dynamiken är nog så komplicerad om de ideo-
logiskt motsatta levnadsreglerna av någon anledning inte gör sig gällande. 

Frånvaron av situationella förutsättningar går i allmänhet att enkelt förkla-
ra – det kan till exempel ha att göra med en speciell bransch eller ett speciellt 
företag som på olika sätt undviker företagssamarbetets typiska situationella 
dynamik. Betydligt svårare är det att förklara varför de motsatta levnadsreg-
lerna ibland uteblir. Det kan ha att göra med vad man kan kalla för ideolo-
giska erfarenheter eller kunskaper; för ett par informanter verkar ideologin 
kring förtroende och möjlighet vara mer eller mindre okänd, eller i vart fall 
helt irrelevant. Det kan också bero på mer medvetna ideologiska ställnings-
taganden: någon informant värjer sig medvetet mot den ena eller andra ideo-
logiska levnadsregeln. Frånvaron av de motsatta levnadsreglerna må vara 
svår att förklara, men de är lätta att påvisa – samtalen med informanter utan 
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de ’rätta’ ideologiska kunskaperna är av goddag-yxskaft-karaktär. Gissning-
ar, missförstånd och misstro präglar dessa intervjuer.  

När de ideologiska förutsättningarna saknas 
De flesta informanter jag intervjuat har haft en ganska omedelbar förståelse 
för mina frågeställningar. De flesta har också haft mycket att säga och jag 
har efter några inledande frågor kunnat ägna mig åt att hålla med för att hålla 
samtalen igång. I intervjuutdrag 12 är dock bilden en annan. Jag gör mig helt 
enkelt inte alls förstådd: 

Intervjuutdrag 9, Informant 11 
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[Love: Har du känt nån gång att du hamnat i situationer där du 
har fått förtroenden som du egentligen inte har så att säga bett om 
liksom] 

Utav information 
[Love: Nä eller information eller, eller förväntningar kanske att 
du ska göra saker som du känner att du har svårt att leva, leva upp 
till för att du kanske har motstridiga förtroenden eller för ont om 
tid eller …] 

Jag tror du får konkretisera frågan 
[Love: Ehh … att du fått ett förtroende från någon medarbetare 
eller chef till exempel att du ska göra någonting fast du kanske 
inte allstå det kan ehh … att det vad ska man säga uppstått för-
väntningar utan att du egentligen har sagt ok jag gör det här] 

… … … 
[Love: där du känner att förväntningarna ifrån företaget eller 
medarbetarna inte riktigt motsvarar vad du så att säga har gått 
med på] 

… … jag vet inte riktigt hur jag ska svara jag menar … 

Ju mindre informanten verkar förstå, desto mer pratar jag. Fördelningen av 
prat är den omvända jämfört med övriga intervjuer: här är frågorna långa och 
broderande och svaren korthuggna. På rad 14 byter jag taktik och försöker 
vänta ut informanten, något som inte alls lyckas. På rad 15 faller jag till föga 
och utvecklar eller snarare varierar frågan ytterligare en gång (rad 15–17), 
bara för att återigen mötas av oförståelse eller rentav misstro (rad 18).  

När intervjun närmar sig sitt slut ges emellertid ett par ledtrådar till varför 
jag och informanten inte når fram till varandra: 
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Intervjuutdrag 10, Informant 11 
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Men om jag efter att ha sagt jag tycker inte att vi ska göra så här det är 
dumt det kommer skada oss eller vadsomhelst och chefen säger det 
skiter jag i gå och gör jobbet nu, då gör jag det  

[Love: Ja] 
Så länge det inte strider mot lagar och regler  

[Love: Nej just det] 
Ehh … … nu ska vi försöka komma tillbaks till din fråga jag tror att det 
är viktigt att förstå att jag har den synen på saker och ting och det gör att 
… på nått sätt kan jag få ett, ett förtroende ett uppdrag som på nått vis 
strider mot vad jag hade tänkt göra ja, det kan jag ju få men om nu che-
fen säger att jag ska göra det så, så är det väl det jag ska göra tycker jag 
va det är för mig ganska oproblematiskt 

[Love: Ja just det, men har du upplevt ibland att det ehh, nu ska 
jag snart sluta här med att ta upp din tid men, ehh att du ehh … 
att du liksom blivit i efterhand ehh … att man kan känna en be-
svikelse hos andra i efterhand när man egentligen inte har uppfat-
tat att man inte har, har gjort det som man förväntat sig ehh … för 
det är en sak när man får en explicit ehh vad ska man säga order 
eller så att säga ehh och att man gör den även om man inte tycker 
om den så att säga men att man kanske har förväntats göra nån-
ting eller agerat på ett sätt ehh utan att man själv har uppfattat det 
och sen så har man därför inte gjort det och sen så blir man lik-
som] 

Jag tvekar att säga nej, för det vore konstigt om jag inte nån gång haft 
ungefär det du pratar om det är ingenting jag känner igen 

[Love: Nej] 
Möjligen så är det som så att min kombination av … acceptans av aukto-
ritet och mitt sätt att vilja göra saker explicita tenderar att göra saker 
tydligare och därmed minska sannolikheten för den här typen av otyd-
ligheter som sen kan i efterhand leda till att nån säger att jag hade väntat 
mig att du skulle göra det här det vill säga ja men det uppfattade inte jag. 

Här kommer alltså levnadsregeln om tydlighet igen, på rad 28–29. Det är 
dock inte fråga om något dilemma eftersom tydlighet inte ställs mot möjlig-
het. Därmed finns inte de ideologiska förutsättningarna för att dilemmat ska 
uppstå. I stället uppväcks ideologin om kontroll genom att informanten in-
ordnar sig själv i en tydlig hierarki. Det sker på rad 2–3 och rad 10–11 där en 
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chefs order presenteras med anföring. På rad 27–29 knyts hierarki och tyd-
lighet till varandra: ”min kombination av … acceptans av auktoritet och mitt 
sätt att vilja göra saker explicita tenderar att göra saker tydligare”. 

Genom att tydlighet inte sätts i motsatsförhållande till möjlighet, utan i 
stället i samstämmighet med ideologin kring kontroll kan informanten helt 
undvika det som är en viktig del av ideologin kring svek (i den mån man alls 
kan tala om svek), nämligen det personliga moraliska valet (se Tabell 15). 
Att förväntningar inte infrias (det som potentiellt skulle kunna utgöra ett 
svek) är för informanten ’ganska oproblematiskt’ (rad 12) eftersom han inte 
låter sig tilltalas som person, utan endast som underordnad medarbetare utan 
personligt ansvar. Informanten är i utdrag 10 lika med sin organisatoriska 
roll. 

När de situationella förutsättningarna saknas 
I intervjuutdrag 1 ovan beskrevs ett typiskt företagssamarbetes rörelse från 
prövande inledning, via fördjupande investeringar till kommersiellt förverk-
ligande. Den typiska rörelsen kan ställas mot intervjuutdrag 11 nedan där ett 
annat företagssamarbete skildras. Också det börjar med en prövande inled-
ning, men tar sedan en helt annan väg: 

Intervjuutdrag 11, Informant 4 
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Det var väldigt naturligt jag var där träffade han ägaren bar… , det var 
en rent spontant vi stötte på varann och bara berättade om [informantens 
företag] vad vi gjorde han fick berätta om de, de förstärkte … min tro på 
att det här var ett fantastiskt bolag sen tog vi hit honom lite vi åkte upp 
vi fick besöka här och vi åkte upp till Finland och besökte finska [infor-
mantens företag] och bada bastu liksom allt det här för att  

[Love: Just det] 
bygga förtroende och liksom vi sa det att det och vi vart eniga efter dom 
tre dagarna här då att, att det finns synergier absolut det här, det här det 
måste finnas nånting och så fick han åka hem och tänka lite på det och så 
såg att det fanns mycket möjligheter att det vi hade och erbjuda att det 
skulle bli bra för, för [det andra företaget], då vart det väldigt naturlig att 
säga det att absolut tycker vi också men det är klart att vi kan inte … vi 
kan inte ge allt det här utan att vi får nån form av del i ägandet av [sam-
arbetspartnern företag] så det vart på ett väldigt naturligt sätt utan att 
man använde orden, pratade inte om förvärv, man ska komma ihåg att 
den här den här personen [samarbetspartnern] då som blivit en väldigt 
god vän han, han har liksom är uppfinnaren och den som har drivit det 
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Intervjuutdrag 10, Informant 11 
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Men om jag efter att ha sagt jag tycker inte att vi ska göra så här det är 
dumt det kommer skada oss eller vadsomhelst och chefen säger det 
skiter jag i gå och gör jobbet nu, då gör jag det  

[Love: Ja] 
Så länge det inte strider mot lagar och regler  

[Love: Nej just det] 
Ehh … … nu ska vi försöka komma tillbaks till din fråga jag tror att det 
är viktigt att förstå att jag har den synen på saker och ting och det gör att 
… på nått sätt kan jag få ett, ett förtroende ett uppdrag som på nått vis 
strider mot vad jag hade tänkt göra ja, det kan jag ju få men om nu che-
fen säger att jag ska göra det så, så är det väl det jag ska göra tycker jag 
va det är för mig ganska oproblematiskt 

[Love: Ja just det, men har du upplevt ibland att det ehh, nu ska 
jag snart sluta här med att ta upp din tid men, ehh att du ehh … 
att du liksom blivit i efterhand ehh … att man kan känna en be-
svikelse hos andra i efterhand när man egentligen inte har uppfat-
tat att man inte har, har gjort det som man förväntat sig ehh … för 
det är en sak när man får en explicit ehh vad ska man säga order 
eller så att säga ehh och att man gör den även om man inte tycker 
om den så att säga men att man kanske har förväntats göra nån-
ting eller agerat på ett sätt ehh utan att man själv har uppfattat det 
och sen så har man därför inte gjort det och sen så blir man lik-
som] 

Jag tvekar att säga nej, för det vore konstigt om jag inte nån gång haft 
ungefär det du pratar om det är ingenting jag känner igen 

[Love: Nej] 
Möjligen så är det som så att min kombination av … acceptans av aukto-
ritet och mitt sätt att vilja göra saker explicita tenderar att göra saker 
tydligare och därmed minska sannolikheten för den här typen av otyd-
ligheter som sen kan i efterhand leda till att nån säger att jag hade väntat 
mig att du skulle göra det här det vill säga ja men det uppfattade inte jag. 

Här kommer alltså levnadsregeln om tydlighet igen, på rad 28–29. Det är 
dock inte fråga om något dilemma eftersom tydlighet inte ställs mot möjlig-
het. Därmed finns inte de ideologiska förutsättningarna för att dilemmat ska 
uppstå. I stället uppväcks ideologin om kontroll genom att informanten in-
ordnar sig själv i en tydlig hierarki. Det sker på rad 2–3 och rad 10–11 där en 
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chefs order presenteras med anföring. På rad 27–29 knyts hierarki och tyd-
lighet till varandra: ”min kombination av … acceptans av auktoritet och mitt 
sätt att vilja göra saker explicita tenderar att göra saker tydligare”. 

Genom att tydlighet inte sätts i motsatsförhållande till möjlighet, utan i 
stället i samstämmighet med ideologin kring kontroll kan informanten helt 
undvika det som är en viktig del av ideologin kring svek (i den mån man alls 
kan tala om svek), nämligen det personliga moraliska valet (se Tabell 15). 
Att förväntningar inte infrias (det som potentiellt skulle kunna utgöra ett 
svek) är för informanten ’ganska oproblematiskt’ (rad 12) eftersom han inte 
låter sig tilltalas som person, utan endast som underordnad medarbetare utan 
personligt ansvar. Informanten är i utdrag 10 lika med sin organisatoriska 
roll. 

När de situationella förutsättningarna saknas 
I intervjuutdrag 1 ovan beskrevs ett typiskt företagssamarbetes rörelse från 
prövande inledning, via fördjupande investeringar till kommersiellt förverk-
ligande. Den typiska rörelsen kan ställas mot intervjuutdrag 11 nedan där ett 
annat företagssamarbete skildras. Också det börjar med en prövande inled-
ning, men tar sedan en helt annan väg: 

Intervjuutdrag 11, Informant 4 
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11 
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Det var väldigt naturligt jag var där träffade han ägaren bar… , det var 
en rent spontant vi stötte på varann och bara berättade om [informantens 
företag] vad vi gjorde han fick berätta om de, de förstärkte … min tro på 
att det här var ett fantastiskt bolag sen tog vi hit honom lite vi åkte upp 
vi fick besöka här och vi åkte upp till Finland och besökte finska [infor-
mantens företag] och bada bastu liksom allt det här för att  

[Love: Just det] 
bygga förtroende och liksom vi sa det att det och vi vart eniga efter dom 
tre dagarna här då att, att det finns synergier absolut det här, det här det 
måste finnas nånting och så fick han åka hem och tänka lite på det och så 
såg att det fanns mycket möjligheter att det vi hade och erbjuda att det 
skulle bli bra för, för [det andra företaget], då vart det väldigt naturlig att 
säga det att absolut tycker vi också men det är klart att vi kan inte … vi 
kan inte ge allt det här utan att vi får nån form av del i ägandet av [sam-
arbetspartnern företag] så det vart på ett väldigt naturligt sätt utan att 
man använde orden, pratade inte om förvärv, man ska komma ihåg att 
den här den här personen [samarbetspartnern] då som blivit en väldigt 
god vän han, han har liksom är uppfinnaren och den som har drivit det 
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här bolaget väldigt framgångsrikt i tio tolv år så man får va försiktig och 
… liksom säga vill köpa dina aktier och här är listat bolag men det vikti-
ga var att han vill sälja till oss och så att det fick ju han sen att till slut 
inse att jamen det är jag absolut men då kanske jag … säljer då men så 
blir ju han kvar så han är kvar och kör bolaget fortfarande och … fick 
bra betalt och, och det är väl ofta det … det går inte å säga att alla pro-
cesser ser precis ut så här men det, det ungefär så det ser ut och, och det 
är viktigt att man ska kunna titta varann i ögonen efteråt man har gjort 
den här dealen …  

Istället för att via fördjupande investeringar gå mot kommersiellt förverkli-
gande, rör sig samarbetet som beskrivs i intervjuutdrag 11 direkt från prö-
vande inledning (i form av bland annat bastubad i Finland, rad 5–6) till eta-
blerad förvaltning, se Figur 7. Det sker genom förvärv (fullbordat på rad 22) 
där det ena av de två företagen blir ett dotterbolag till det andra.  
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Figur 7: En annorlunda företagssamarbetets dynamik. 

Informantens företag har etablerat det här sättet att samarbeta som en egen 
standard (möjligen är det en anpassning till en branschstandard för företags-
samarbeten), vilket påpekas på rad 23–25. Företagssamarbetets annorlunda 
dynamik som visas i Figur 7 har konsekvenser för vilka egenskaper som 
präglar företagsamarbetet och för det innehåll som samarbetet kretsar kring: 

Intervjuutdrag 12, Informant 4 
 

1 
2 

Det vi inför ju direkt och det måste vi göra för ett börsnoterat bolag det 
är liksom en, en, en ekonomisk rapportering som, som liksom, som 
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liksom håller och det där kanske man inte har behövt gjort på riktigt 
samma sätt och helt plötsligt börjar vi fråga, måste va inne efter ett visst 
antal dar, efter en månad är slut och så där och det kan väl va, har hänt 
nått tillfälle att det där, att det gnisslar men inga stora saker. Vi, vi bru-
kar säga det att liksom du har ju den hära före förvärvet är det väldigt 
mycket det man pratar om, sen också en som är lite vi pratar liksom om 
viktiga första nittio dagarna efter förvärvet där det är viktigt att man 
liksom direkt dag ett så försöker vi komma ut å träffa både lednings-
gruppen i bolaget och, och gärna hela personalen och göra en presenta-
tion om [informantens företag] så att man snabbt får en trygghet för 
liksom är i [ett annat land] då till exempel och ett bolag på sexhundra 
man och aldrig, aldrig vart liksom i närheten av Europa inte Sverige och 
inte vet vad Sverige är och så plötsligt får dom liksom höra att ägarn 
klev över och har sålt ut det här då är det viktigt att vi är där näst, samma 
dag och pratar med management och tala om vilka vi är och hur stolta vi 
är att få med dom och vi hoppas att dom vill stanna kvar å sen så då blir 
managementet liksom känner trygghet tycker det här blir kul och, och 
sen ställer man ställer man sig upp och pratar för alla, alla anställda och 
då står ju managementet där och säger samma sak att vi okej dom börjar 
med att inleda vi är dom känner liksom en stolthet och va med på det här 
och det där är jätteviktigt det ska ske dag ett allstå, och sen liksom under 
dom första nittio dagarna ska man naturligtvis se till att det blir mycket 
samarbeten direkt och vi för ut information till dom att dom får tillgång 
allt från intranätet till våra utvecklingsprocesser, dokument, branding 
dokument och ehh vi, vi tar folk som ner som kan implementera ekono-
miska ehh rapporteringssystemet liksom så att man får det där snabbt på 
plats liksom 

Före förvärvet handlar samarbetet främst om att skapa relationer (Intervjuut-
drag 11, rad 1–6). Efter förvärvet implementerar informantens företag sitt 
sätt att bedriva management (intervjuutdrag 12, rad 1–2, 9–12 och 23–29). 
Typen av kunskap överensstämmer väl med det förväntade för de olika situa-
tionerna. Om det i intervjuutdrag 12 också finns ideologiska överensstäm-
melser är det med ideologin kring kontroll; det som implementeras är ju ett 
system (jmf. Tabell 11). Här förespeglas inga mindre väl definierade framti-
da möjligheter, här förespeglas framtida inrättelse i ett gemensamt system av 
teknik, dokument, rapportering och marknadsföring. 

Genom att samarbetet inte rör sig mot kommersiellt förverkligande av en 
gemensamt utvecklad vara eller tjänst undviks helt de fördjupande invester-
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här bolaget väldigt framgångsrikt i tio tolv år så man får va försiktig och 
… liksom säga vill köpa dina aktier och här är listat bolag men det vikti-
ga var att han vill sälja till oss och så att det fick ju han sen att till slut 
inse att jamen det är jag absolut men då kanske jag … säljer då men så 
blir ju han kvar så han är kvar och kör bolaget fortfarande och … fick 
bra betalt och, och det är väl ofta det … det går inte å säga att alla pro-
cesser ser precis ut så här men det, det ungefär så det ser ut och, och det 
är viktigt att man ska kunna titta varann i ögonen efteråt man har gjort 
den här dealen …  

Istället för att via fördjupande investeringar gå mot kommersiellt förverkli-
gande, rör sig samarbetet som beskrivs i intervjuutdrag 11 direkt från prö-
vande inledning (i form av bland annat bastubad i Finland, rad 5–6) till eta-
blerad förvaltning, se Figur 7. Det sker genom förvärv (fullbordat på rad 22) 
där det ena av de två företagen blir ett dotterbolag till det andra.  

 

B
ef

in
tli

gh
et

 
 

Etablerad 

förvaltning 

Kommersiellt 

förverkligande 

Prövande 

inledning 

Fördjupande 

investeringar 

Angelägenhet  
Figur 7: En annorlunda företagssamarbetets dynamik. 

Informantens företag har etablerat det här sättet att samarbeta som en egen 
standard (möjligen är det en anpassning till en branschstandard för företags-
samarbeten), vilket påpekas på rad 23–25. Företagssamarbetets annorlunda 
dynamik som visas i Figur 7 har konsekvenser för vilka egenskaper som 
präglar företagsamarbetet och för det innehåll som samarbetet kretsar kring: 

Intervjuutdrag 12, Informant 4 
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Det vi inför ju direkt och det måste vi göra för ett börsnoterat bolag det 
är liksom en, en, en ekonomisk rapportering som, som liksom, som 
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liksom håller och det där kanske man inte har behövt gjort på riktigt 
samma sätt och helt plötsligt börjar vi fråga, måste va inne efter ett visst 
antal dar, efter en månad är slut och så där och det kan väl va, har hänt 
nått tillfälle att det där, att det gnisslar men inga stora saker. Vi, vi bru-
kar säga det att liksom du har ju den hära före förvärvet är det väldigt 
mycket det man pratar om, sen också en som är lite vi pratar liksom om 
viktiga första nittio dagarna efter förvärvet där det är viktigt att man 
liksom direkt dag ett så försöker vi komma ut å träffa både lednings-
gruppen i bolaget och, och gärna hela personalen och göra en presenta-
tion om [informantens företag] så att man snabbt får en trygghet för 
liksom är i [ett annat land] då till exempel och ett bolag på sexhundra 
man och aldrig, aldrig vart liksom i närheten av Europa inte Sverige och 
inte vet vad Sverige är och så plötsligt får dom liksom höra att ägarn 
klev över och har sålt ut det här då är det viktigt att vi är där näst, samma 
dag och pratar med management och tala om vilka vi är och hur stolta vi 
är att få med dom och vi hoppas att dom vill stanna kvar å sen så då blir 
managementet liksom känner trygghet tycker det här blir kul och, och 
sen ställer man ställer man sig upp och pratar för alla, alla anställda och 
då står ju managementet där och säger samma sak att vi okej dom börjar 
med att inleda vi är dom känner liksom en stolthet och va med på det här 
och det där är jätteviktigt det ska ske dag ett allstå, och sen liksom under 
dom första nittio dagarna ska man naturligtvis se till att det blir mycket 
samarbeten direkt och vi för ut information till dom att dom får tillgång 
allt från intranätet till våra utvecklingsprocesser, dokument, branding 
dokument och ehh vi, vi tar folk som ner som kan implementera ekono-
miska ehh rapporteringssystemet liksom så att man får det där snabbt på 
plats liksom 

Före förvärvet handlar samarbetet främst om att skapa relationer (Intervjuut-
drag 11, rad 1–6). Efter förvärvet implementerar informantens företag sitt 
sätt att bedriva management (intervjuutdrag 12, rad 1–2, 9–12 och 23–29). 
Typen av kunskap överensstämmer väl med det förväntade för de olika situa-
tionerna. Om det i intervjuutdrag 12 också finns ideologiska överensstäm-
melser är det med ideologin kring kontroll; det som implementeras är ju ett 
system (jmf. Tabell 11). Här förespeglas inga mindre väl definierade framti-
da möjligheter, här förespeglas framtida inrättelse i ett gemensamt system av 
teknik, dokument, rapportering och marknadsföring. 

Genom att samarbetet inte rör sig mot kommersiellt förverkligande av en 
gemensamt utvecklad vara eller tjänst undviks helt de fördjupande invester-
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ingarna där angelägenhet föregår befintlighet. Tvärtom eliminerar man med-
vetet angelägenheten inför diskontinuiteten mellan prövande inledning och 
etablerad förvaltning: 

Intervjuutdrag 13, Informant 4 
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Det, det kanske är sonen vill sälja för han, han sitter mer i affären men 
pappa och mamman tycker nej men det nej ehh vi vill, vi vill köra själva 
i åtminstone tre år för man gjort nån plan eller nått sånt där och då är det 
ju bara, då är det viktigt att säga fine jätte och det, vi, är väl viktigt med 
alla processer när man förhandlar rent generellt förhandlar det gäller inte 
bara företagsförvärv men att man att man har tålamod att man, att man 
inte stressar utan man säger det spelar alltså … för det spelar ju, om, om 
man tror på jag brukar säga det, om man tror på att det blir bättre att dom 
här två att det här bolaget och [informantens företag] går ihop man, det 
är viktigt om man enar sig om det så ska man ju sen enas om, om kan 
man då enas om … att, att man kommer säkert komma överens om vär-
deringen men tajmingen är fel  

[Love: Ja just det] 
Då är de då kan man bara enas om det, då … låt, men när ni känner att 
tajmingen är rätt ring oss då, då har vi åtminstone förhoppningsvis om vi 
har gjort saker rätt byggt en sån relation så har vi åtminstone sett till att 
ingen annan får samtalet  

[Love: Nej, nej just det] 
Och det där så har många … av dom förvärv vi sen har gjort har börjat 
just det där med inte kanske köper upp, vill ni, utan man säger vill ni 
sam, ni kanske inte vill samarbeta nu men vill ni det eller kanske man 
säger så här kanske till och med att ni vill ehh kliva ur businessen om ni 
nu mot förmodan skulle vilja kliva ur den här fantastiska businessen så 
kan jag säga redan nu att ni kan ringa oss för vi är intresserade av att 
diskutera men när liksom ni ska bara veta ta med er det och sen så, fem 
år senare, sju år senare så stöter man på, man skickar ett julkort man 
träffas bland mässor man försöker hålla kontakten en gång om året å sen 
händer nånting som det, det är en ganska bra process men man får inte 
va, man får inte va stressad alltså för då, då blir det och det är ju ofta det 
dom här kanske bankerna för dom lever ju på sån här comissions av en 
sån här deal så dom deras agenda  

[Love: Så snabbt som möjligt] 
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Så snabbt som möjligt för att få pengarna då ehh vi är ju in, vi, vi jobbar 
ju med det här för att vi ska ha den här businessen hundratals år fram 
och vi är långsiktiga så det spelar väl ingen roll om vi tar en vecka eller 
en månad eller kanske till och med ett år till 

I intervjuutdragets inledande del beskriver informanten motsatta intressen 
hos samarbetspartnern: den yngre generationen vill genomföra försäljningen, 
den äldre fullfölja en annan redan fastlagd plan. Inför dessa överväganden 
framför informanten en levnadsregel som varken handlar om tydlighet eller 
möjlighet utan om tålamod; det är ’viktigt’ (rad 4) att man ’har tålamod’ och 
’inte stressar’ (rad 6–7). Levnadsregeln återkommer på rad 28–29. Det är 
svårt att i det material som ligger till grund för den här avhandlingen finna 
några ideologiska överensstämmelser till levnadsregeln om tålamod. Om 
något verkar den otidsenlig (inte nödvändigtvis på ett negativt sätt). För att 
hitta de ideologiska rötterna till levnadsregeln om tålamod måste man even-
tuellt söka sig utanför de mest etablerade och accepterade företagsekonomis-
ka texterna. Informanten kopplar själv levnadsreglerna till ett tidsperspektiv 
som inte precis andas kvartalskapitalism; en vecka, en månad, ett år; det 
spelar ingen roll: ”vi ska ha den här businessen hundratals år fram” (rad 
34). 

Genom att angelägenheten medvetet hålls nere kan också företagssamar-
betets sociala komplexitet reduceras – inte så mycket genom att antalet soci-
ala aktörer minskas som genom att de inordnas i en hierarki: 

Intervjuutdrag 14, Informant 4 
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Att man inte skickar in liksom ett sånt här M&A-team och det är väl en 
annan viktig framgångsfaktor tror jag att vi, vi tar ju förstås hjälp av, av 
jurister och, och revisorer och i vissa fall också banker då i processen 
men dom får aldrig vara liksom i driving seat och dom 

[Love: Nej just det] 
de dom, dom gör vad vi säger åt dom det, det är liksom inte vi skickar 
inte in en, en banker som liksom får, ska försöka få ut lite mer ehh få ner 
priset på det här det, det dom får, det sköter vi själva. Det är också ett 
sätt att visa respekt, vi har liksom inget M&A-team som springer om-
kring 

’M&A-team’ är konsulter som specialiserat sig på att genomföra företags-
sammanslagningar och övertaganden (’mergers and acquisitions’). Deras 
agenda är – enligt informanten – att så snabbt som möjligt genomföra affä-
ren (intervjuutdrag 13, rad 30–33). Man tar dock ingen hänsyn till dessa 
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ingarna där angelägenhet föregår befintlighet. Tvärtom eliminerar man med-
vetet angelägenheten inför diskontinuiteten mellan prövande inledning och 
etablerad förvaltning: 

Intervjuutdrag 13, Informant 4 
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Det, det kanske är sonen vill sälja för han, han sitter mer i affären men 
pappa och mamman tycker nej men det nej ehh vi vill, vi vill köra själva 
i åtminstone tre år för man gjort nån plan eller nått sånt där och då är det 
ju bara, då är det viktigt att säga fine jätte och det, vi, är väl viktigt med 
alla processer när man förhandlar rent generellt förhandlar det gäller inte 
bara företagsförvärv men att man att man har tålamod att man, att man 
inte stressar utan man säger det spelar alltså … för det spelar ju, om, om 
man tror på jag brukar säga det, om man tror på att det blir bättre att dom 
här två att det här bolaget och [informantens företag] går ihop man, det 
är viktigt om man enar sig om det så ska man ju sen enas om, om kan 
man då enas om … att, att man kommer säkert komma överens om vär-
deringen men tajmingen är fel  

[Love: Ja just det] 
Då är de då kan man bara enas om det, då … låt, men när ni känner att 
tajmingen är rätt ring oss då, då har vi åtminstone förhoppningsvis om vi 
har gjort saker rätt byggt en sån relation så har vi åtminstone sett till att 
ingen annan får samtalet  

[Love: Nej, nej just det] 
Och det där så har många … av dom förvärv vi sen har gjort har börjat 
just det där med inte kanske köper upp, vill ni, utan man säger vill ni 
sam, ni kanske inte vill samarbeta nu men vill ni det eller kanske man 
säger så här kanske till och med att ni vill ehh kliva ur businessen om ni 
nu mot förmodan skulle vilja kliva ur den här fantastiska businessen så 
kan jag säga redan nu att ni kan ringa oss för vi är intresserade av att 
diskutera men när liksom ni ska bara veta ta med er det och sen så, fem 
år senare, sju år senare så stöter man på, man skickar ett julkort man 
träffas bland mässor man försöker hålla kontakten en gång om året å sen 
händer nånting som det, det är en ganska bra process men man får inte 
va, man får inte va stressad alltså för då, då blir det och det är ju ofta det 
dom här kanske bankerna för dom lever ju på sån här comissions av en 
sån här deal så dom deras agenda  

[Love: Så snabbt som möjligt] 
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Så snabbt som möjligt för att få pengarna då ehh vi är ju in, vi, vi jobbar 
ju med det här för att vi ska ha den här businessen hundratals år fram 
och vi är långsiktiga så det spelar väl ingen roll om vi tar en vecka eller 
en månad eller kanske till och med ett år till 

I intervjuutdragets inledande del beskriver informanten motsatta intressen 
hos samarbetspartnern: den yngre generationen vill genomföra försäljningen, 
den äldre fullfölja en annan redan fastlagd plan. Inför dessa överväganden 
framför informanten en levnadsregel som varken handlar om tydlighet eller 
möjlighet utan om tålamod; det är ’viktigt’ (rad 4) att man ’har tålamod’ och 
’inte stressar’ (rad 6–7). Levnadsregeln återkommer på rad 28–29. Det är 
svårt att i det material som ligger till grund för den här avhandlingen finna 
några ideologiska överensstämmelser till levnadsregeln om tålamod. Om 
något verkar den otidsenlig (inte nödvändigtvis på ett negativt sätt). För att 
hitta de ideologiska rötterna till levnadsregeln om tålamod måste man even-
tuellt söka sig utanför de mest etablerade och accepterade företagsekonomis-
ka texterna. Informanten kopplar själv levnadsreglerna till ett tidsperspektiv 
som inte precis andas kvartalskapitalism; en vecka, en månad, ett år; det 
spelar ingen roll: ”vi ska ha den här businessen hundratals år fram” (rad 
34). 

Genom att angelägenheten medvetet hålls nere kan också företagssamar-
betets sociala komplexitet reduceras – inte så mycket genom att antalet soci-
ala aktörer minskas som genom att de inordnas i en hierarki: 

Intervjuutdrag 14, Informant 4 
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10 

Att man inte skickar in liksom ett sånt här M&A-team och det är väl en 
annan viktig framgångsfaktor tror jag att vi, vi tar ju förstås hjälp av, av 
jurister och, och revisorer och i vissa fall också banker då i processen 
men dom får aldrig vara liksom i driving seat och dom 

[Love: Nej just det] 
de dom, dom gör vad vi säger åt dom det, det är liksom inte vi skickar 
inte in en, en banker som liksom får, ska försöka få ut lite mer ehh få ner 
priset på det här det, det dom får, det sköter vi själva. Det är också ett 
sätt att visa respekt, vi har liksom inget M&A-team som springer om-
kring 

’M&A-team’ är konsulter som specialiserat sig på att genomföra företags-
sammanslagningar och övertaganden (’mergers and acquisitions’). Deras 
agenda är – enligt informanten – att så snabbt som möjligt genomföra affä-
ren (intervjuutdrag 13, rad 30–33). Man tar dock ingen hänsyn till dessa 
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intressen vilket bland annat märks i att M&A-teamen inte ges en egen röst, 
till skillnad från till exempel samarbetspartnern som kommer till tals genom 
bland annat anföring (intervjuutdrag 13, rad 2). I förhållandet till M&A-
teamen uppväcks i stället i intervjuutdrag 14 ideologin kring kontroll, eller 
med informantens ord ”att vara liksom i driving seat” (rad 4). Det är en posi-
tion som potentiellt skulle kunna erövras men som vaktas noga genom att 
M&A-teamen inte få ta egna initiativ utan ”gör vad vi säger åt dom” (rad 6). 

Företagssamarbetets annorlunda dynamik som beskrivs i intervjuutdrag 
11-14 gör att dilemmat mellan möjlighet och tydlighet aldrig blir aktuellt. I 
intervjuerna med informant 4 provocerar jag till slut fram dilemmat genom 
att beskriva det. Informanten kommenterar det då i allmänna ordalag: 

Intervjuutdrag 15, Informant 4 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Jag tror att om man tar det lite mer på en generell nivå så kan man väl 
säga att varför … ehh alltså varför om, om man, om man inte om man 
inte får till nånting och om man blir överraskad så kan ju det bero på, på 
ett par saker den, den ofta så är det att man har fel förväntningar ehh jag 
menar om du går, om du går in en löneförhandling med din chef och du 
har förväntningar på, på att du ska få nu ska jag tjugo procent upp här 
allstå jag tycker jag har gjort ett jäkla bra jobb så kommer din chef och 
liksom snittet är kanske tre procent men det visste du inte ens men lik-
som du säger det är det första din chef säger liksom att du ska veta du 
har gjort ett bra jobb du ska veta liksom vår generella är tre procent 
liksom du sitter där okej fine jag hör vad du säger men jag ska tjugo är 
jag värd liksom så kommer han å säger men du har gjort ett jättebra jobb 
så du får fem liksom så blir du superbesviken totalt, du tycker liksom fy 
fan alltså det är ju inte klokt det här hur kan liksom jag är värd mycket 
mer och det vems är felet alltså det, det, det man kan ju också säga det, 
din chefs uppgift att se så att delvis att förväntningarna är rätt men, men 
också du som individ har ju liksom ansvar för dina egna fröväntningar 
det kan ju inte omgivningen styra 

För det första placerar informanten spontant problematiken med oinfriade 
förväntningar till en inomorganisatorisk kontext (en löneförhandling). Kopp-
lingen görs alltså inte till företagssamarbeten. För det andra är det som be-
skrivs inte ett dilemma utan snarare ett problem (att vissa anställda har för 
höga förväntningar och kanske allt för hög uppfattning om sig själva). I in-
tervjuutdrag 15 finns varken de situationella eller ideologiska förutsättningar 
för dilemmat: inget i situationen har direkt någon påverkan på det problem 
som uppstår och det går inte att identifiera några motsatta levnadsregler. Det 
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som på slutet (rad 15–18) representerar två synsätt gör det i en annan mening 
än i ett dilemma eftersom det i det här fallet finns ett alternativ som är det 
riktiga: att individen själv ansvarar för sina egna förväntningar. I och med 
det rymmer problemet ingen egentlig motsättning och inga egentliga omöj-
ligheter att hantera. Det erbjuder därmed inte heller några möjligheter till 
avvägning mellan de båda alternativen. Problemet i intervjuutdrag 15 är 
varken omöjligt att lösa eller fruktbart att överväga.  
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intressen vilket bland annat märks i att M&A-teamen inte ges en egen röst, 
till skillnad från till exempel samarbetspartnern som kommer till tals genom 
bland annat anföring (intervjuutdrag 13, rad 2). I förhållandet till M&A-
teamen uppväcks i stället i intervjuutdrag 14 ideologin kring kontroll, eller 
med informantens ord ”att vara liksom i driving seat” (rad 4). Det är en posi-
tion som potentiellt skulle kunna erövras men som vaktas noga genom att 
M&A-teamen inte få ta egna initiativ utan ”gör vad vi säger åt dom” (rad 6). 

Företagssamarbetets annorlunda dynamik som beskrivs i intervjuutdrag 
11-14 gör att dilemmat mellan möjlighet och tydlighet aldrig blir aktuellt. I 
intervjuerna med informant 4 provocerar jag till slut fram dilemmat genom 
att beskriva det. Informanten kommenterar det då i allmänna ordalag: 
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Jag tror att om man tar det lite mer på en generell nivå så kan man väl 
säga att varför … ehh alltså varför om, om man, om man inte om man 
inte får till nånting och om man blir överraskad så kan ju det bero på, på 
ett par saker den, den ofta så är det att man har fel förväntningar ehh jag 
menar om du går, om du går in en löneförhandling med din chef och du 
har förväntningar på, på att du ska få nu ska jag tjugo procent upp här 
allstå jag tycker jag har gjort ett jäkla bra jobb så kommer din chef och 
liksom snittet är kanske tre procent men det visste du inte ens men lik-
som du säger det är det första din chef säger liksom att du ska veta du 
har gjort ett bra jobb du ska veta liksom vår generella är tre procent 
liksom du sitter där okej fine jag hör vad du säger men jag ska tjugo är 
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som på slutet (rad 15–18) representerar två synsätt gör det i en annan mening 
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Företagssamarbetets ideologi, situationer och 
dilemma – resultat och diskussion 

Undersökningarna av företagssamarbetets olika aspekter ger på sätt och vis 
disparata och svåröverblickbara resultat. Det är en följd av det sätt som de 
olika delfenomenen konceptualicerats på: som text, kontext respektive prak-
tik. Konceptualiseringen motsvaras av olika typer av empiriska material och 
undersökningar som medfört olika typer av resultat: ideologi, situationer 
respektive dilemman. Jag kommer därför i det här kapitlet sammanfatta, 
diskutera och tydliggöra de viktigaste resultaten från de olika undersökning-
arna. Jag kommer emellertid också försöka peka på de frågeställningar som 
kvarstår efter det att delresultaten redovisats, frågor som bättre kan besvaras 
genom att betrakta de olika resultaten som en helhet.  

Företagssamarbetets ideologi – förtroende, kontroll och 
svek 

Undersökningen av företagssamarbetets ideologi ska inte förstås som en 
metastudie över tidigare forskning. Skillnaden ligger i förfrämligandet inför 
de undersökta texternas utgångspunkter och antaganden. Förfrämligandet 
innebär att de premisser för läsningen som texten uppställer i metatexter 
(inledningar, abstracts, sammandrag, etcetera) ignoreras. Utgångspunkten 
har i stället varit semantiska fält och funktionell grammatik i statistiskt ut-
märkande meningar.60 Resultatet sammanfattas i Tabell 18. Förtroende ställs 
där mot sina ideologiska demarkationer, kontroll och svek. 

Som framgår av Tabell 18 är den huvudsakliga innebörden hos förtroen-
det möjlighet: möjlighet till samarbete, möjlighet till affärer, möjlighet att 
agera, möjligheter att lita på sina partners; kort sagt möjlighet till ännu fler 
framtida möjligheter. Motsvarande huvudsaklig innebörd för kontroll är 
system – hierarkins system med bestämda mål, fixerade roller och mätbara 
utfall. Svekets huvudsakliga innebörd är bedrägligheten, att förespegla något 
– till exempel möjlighet – men i själva verket planera för något annat.  
 
                                
60 Det är lockande att av rent retoriska skäl överdriva sådana här skillnader. Metastudier och 
ideologistudier kan i alla händelser berika varandra. 
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Tabell 18: Begreppens ideologiska innebörder och demarkationer. 

Ideologi kring Kontroll   Förtroende   Svek 

Huvudsaklig 
innebörd 

 
System 

 
 

 
 

 
Möjlighet 

 
 

 
 
 
Bedräglighet 

Konnotativa 
innebörder 

 
Övervakning 

 
 

 
 

 
Förväntan 

   

―:― Erövras   Uppstår   Väljs 
―:― Hierarkiskt fixerat   Socialt dynamiskt   Personligt moraliskt 
―:―    Gott   Ont 

 
Tabell 18 visar att även de utvidgande bibetydelserna, de konnotativa inne-
börderna för de tre begreppen, står i kontrasterande relation till varandra. 
Förtroendets förväntan står i motsatsförhållande till övervakning; båda avser 
utfall eller agerande, men på helt olika sätt. Där förtroendet vidare uppstår i 
en social dynamik, erövras kontroll i hierarkier, medan sveket väljs utifrån 
(bristande) personlig moral. Sveket är med andra ord något i sig ont. Förtro-
endet, däremot, är något som kommer ur något gott, gör gott och är i sig i allt 
väsentligt gott. 

Resultatet av undersökningen av företagssamarbetets ideologi pekar också 
på något som inte direkt framgår av Tabell 18, men väl i de undersökta tex-
terna: problemen som uppställs får en entydig lösning. De dilemman som i 
praktiken av företagssamarbeten hela tiden framhävs är i de vetenskapliga 
texterna ignorerade eller avlägsnade. Bakhtins (1986) observation att de 
centripetala krafterna dominerar över de centrifugala i den vetenskapliga 
genren tycks alltså bekräftas. Men även om enstaka texter kan befrias från 
alla antydningar om kvardröjande dilemman, gäller det inte genren som hel-
het. Genom att ställa förtroendet mot sina ideologiska demarkationer kan 
man därför i gränstrakterna mellan de olika begreppen där olikheterna mel-
lan dem understryks få en uppfattning om det som ignorerats eller avlägs-
nats. I texterna om förtroende har kontroll och svek och dessa begrepps hu-
vudsakliga och konnotativa innebörder en både statistsikt och ideologiskt 
signifikativ frånvaro.  

Företagssamarbetets situationer – inledning, 
fördjupning, förverkligande och förvaltning61 
I tidigare typologier av företagssamarbeten märks en viss upptagenhet vid 
egenskaper som rör samarbetets formella struktur. Företagssamarbeten be-
skrivs som Allianser, Joint Ventures, Leverantör-Kundöverenskommelser, 
Licensering, Konsortier, Franchising, etcetera (Parmigiani & Rivera-Santos, 

                                
61 Situationernas fullständiga namn är Prövande inledning, Fördjupande investeringar, Kom-
mersiellt förverkligande och Etablerad förvaltning. 
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61 Situationernas fullständiga namn är Prövande inledning, Fördjupande investeringar, Kom-
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2011, för fler exempel se kapitel om tidigare forskning). Framförallt har man 
framhållit betydelsen av företagssamarbetets ägandeform (Hennart, 1988; 
Pisano, 1991; Teng & Das, 2008). Formell struktur och ägande är egenska-
per hämtade från en inomorganisatorisk logik. I företagssamarbeten kan 
emellertid både ägande och formell struktur helt saknas utan att samarbetet 
för den skull framstår som särskilt märkligt. Det gör företaget till en mindre 
lämplig utgångspunkt för en typologisering av företagssamarbetet. I den 
typologi som sammanfattas nedan är utgångspunkten därför företagssamar-
betet; även om själva samarbetena bedrivs med företagen som förutsättning 
är alltså undersökningen av dem genomförd med utgångspunkt i samarbetet. 

Företagssamarbetets dimensioner och situationer 
A priori har antagandena om företagssamarbetets egenskaper begränsats till 
att: a) man samarbetar med någon; b) man samarbetar kring något och; c) 
samarbetena kan ha egenskaper utöver a och b. Under dessa antaganden 
utgörs typerna av företagssamarbeten av de egenskaper som företagssamar-
betet realiserar. Resultaten från undersökningen visar emellertid för det för-
sta att det inte är frågan om typer i egentlig mening, utan om situationer som 
kan föreligga i olika faser eller delar av ett och samma företagssamarbete. 
Det går att identifiera fyra sådana situationer, fördelade över två dimensio-
ner, se Figur 8: 
 

B
ef

in
tli

gh
et

 
 

Etablerad 

förvaltning 

Kommersiellt 

förverkligande 

Prövande 

inledning 

Fördjupande 

investeringar 

Angelägenhet  
Figur 8: Företagssamarbetets situationer. 

Företagssamarbetets dimensioner 
Dimensionerna är ett uttryck för angelägenhet och befintlighet och beskriver 
variationen hos företagssamarbetets egenskaper. 
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Hög angelägenhet (till höger i Figur 8) är förknippat med egenskaper som 
förändringstryck och beroende. Angelägna relationer står antingen för före-
tagets intäkter eller representerar betydande investeringar (och därmed nära 
förestående potentiella intäkter). De är därför på ett omedelbart sätt angeläg-
na att upprätthålla och det är också därför beroendeförhållanden kan uppstå 
och ord som förtroende och svek får en påtaglig betydelse. Låg angelägenhet 
(till vänster i Figur 8) är förknippat med bekväma men ibland också urvatt-
nade relationer. Det är relationer som antingen kan tas för givna, eller rela-
tioner där inga investeringar gjorts. I det första fallet bibehålls relationen 
även om den missköts, i det andra fallet kan relationen avslutas utan att kon-
sekvenserna blir alltför allvarliga. 

Dimensionen som uttrycker befintlighet är mer komplex. Den kan förstås 
som en samlingsrubrik för flera olika uttryck för hur etablerad en relation är. 
Det gäller dels relationernas formella reglering, där kontrakt och gemensam 
koncern motsvarar positiva värden (övre halvan av Figur 8), medan relatio-
ner i olika sorters nätverk inte är lika formella och därför har negativa värden 
i dimension två (nedre halvan av Figur 8). Det gäller dels också tid som ett 
uttryck för befintlighet; en taktisk horisont rör det som redan finns (övre 
halvan av Figur 8), medan en strategisk horisont rör det som eventuellt kan 
komma att utvecklas i framtiden (nedre halvan av Figur 8). Enligt samma 
logik är etablerad socialitet och materialitet ett uttryck för hög befintlighet; i 
övre halvan av Figur 8 finns befintliga produkter och tjänster och befintliga 
relationer. I nedre halvan av Figur 8 är såväl produkter, tjänster och relatio-
ner eventuella och under utveckling. 

Företagsamarbetets situationer 
Situationerna beskriver grupperingar av företagssamarbetets egenskaper 
längs dimensionerna i Figur 8. I företagssamarbetets Prövande inledning 
kombineras privata nätverk med diskussioner om eventuella samarbetspro-
jekt. Situationen har låg angelägenhet och låg befintlighet. Även om relatio-
nerna kan var väl så medvetet förvaltade är själva samarbetsformen infor-
mell. Längst bort från den prövande inledningen finns det Kommersiella 
förverkligandet som präglas av hög befintlighet och hög angelägenhet. An-
gelägenheten och befintligheten påverkar varandra till exempel genom att 
den höga angelägenheten gör att man är mån om att försöka skydda relatio-
nen genom att reglera den med kontrakt (som är ett uttryck för befintlighet). 
Mellan prövande inledning och kommersiellt förverkligande finns Fördju-
pande investeringar. Det är en samarbetssituation som i hög grad präglas av 
att hög angelägenhet föreligger samtidigt som befintligheten är låg. Det ska-
par problem som bland annat märks av att det upplevs som ett hinder för 
relationerna i den här situationen att formalitetsgraden är för låg. Problemet 
med den låga formalitetsgraden hanteras med hjälp av förtroenden, men i 
och med det ökar också risken för svek. Längst bort från de fördjupande 
investeringarna finns Etablerad förvaltning. Snarare än att produkter realise-
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ras kommersiellt rör situationen förvaltning av redan etablerade organisatio-
ner och relationer. Situationen präglas av hög befintlighet och låg angelä-
genhet. Också det medför en särskild problematik; den höga befintligheten 
skapar bekväma och riskfria relationer, den låga angelägenheten riskerar 
samtidigt att göra dem urvattnade och till intet förpliktigande. 

Kärnan i situationerna är det sätt som företagssamarbetets relationer är 
förknippade med relationernas innehåll. Vem man talar med avgör i hög 
utsträckning vad man talar om och tvärtom. I företagssamarbetets prövande 
inledning talar man i Privata nätverk om relationer, i situationer av fördju-
pande investeringar talar man i Företagsnätverk om bransch och omvärld. 
Under företagssamarbetets kommersiella förverkligande talar man med Kun-
der och Leverantörer om kunder och marknad, produkter och produkt- och 
tjänsteutveckling. I den etablerade förvaltningen talar man med Koncernbo-
lag om ledning och management. De här kopplingarna – i statistisk mening 
korrespondenser – är mycket starka både i termer av likheter inom situatio-
nerna och i termer av olikheter mellan situationerna.62 Det går därför att röra 
sig vidare från Arvanitis och Hollensteins tentativa och ofullbordade reso-
nemang om korrelationerna mellan vem man samarbetar med (som de kallar 
kunskapsinhämtningskluster) och vad man samarbetar kring (som de kallar 
innovationskluster), eftersom just den korrelationen är både det mest säkra 
och mest utmärkande kännetecknet för de olika situationerna (jmf. Figur 4 
med Arvanitis & Hollenstein, 1996, 1998). 

Företagssamarbetets dilemma – tydlighet och möjlighet 
Företagssamarbetet präglas av ett centralt dilemma som i olika varianter 
ständigt återkommer. Det utgörs av de i grunden oförenliga kraven på att 
förespegla fortsättning för alla inblandande och samtidigt meddela vilka 
intentioner man har med vem. Dilemmat kan sägas utgöras av motsättningen 
mellan tydlighet och möjlighet. Är man helt tydlig går det inte att hålla alla 
möjligheter vid liv, förespeglar man möjlighet till fortsättning för alla sam-
arbetspartners kommer man skapa förväntningar som inte går att infria. Mot-
sättningen kan avledas till mer specifika varianter, som till exempel motsätt-
ningen mellan en innovativ och kontraktuell logik (Bidault & Cummings, 
1994), men är egentligen mer grundläggande och mer omfattande än så: i 
alla företagssamarbetets faser, situationer, aspekter och skepnader ställs tyd-
lighet mot möjlighet och skapar därigenom ständigt återkommande dilem-
man. 
                                
62 Det märks bland annat av att situationerna skiljs åt inte bara av avstånd utan även av tecken 
på egenskapernas värden. Så har till exempel privata nätverk inte bara låga utan negativa 
värden i båda dimensionerna, medan kommersiellt förverkligande har positiva värden i båda 
dimensionerna. Alla fyra situationer har alltså sin egen distinkta uppsättning teckenkombina-
tioner på samtliga egenskaper. 
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Dilemmats förutsättningar 
Dilemmat har såväl ideologiska som situationella förutsättningar. Om någon 
av förutsättningarna uteblir, uteblir också dilemmat. I logiska termer är före-
tagssamarbetets ideologi och situationer alltså nödvändiga men inte var för 
sig tillräckliga förutsättningar för att dilemmat ska uppstå. 

Ideologiska förutsättningar 
De ideologiska förutsättningarna är främst de huvudsakliga innebörderna hos 
förtroende och svek: möjlighet respektive bedräglighet. De sammanfattas i 
Tabell 19:  

Tabell 19: Möjlighet och förtroende, tydlighet, bedräglighet och svek. 

Ideologi kring Förtroende  Svek  Svek 

Huvudsaklig 
innebörd 

 
Möjlighet 

 
≠ 

 
Tydlighet 

 
≠ 

 
Bedräglighet 

Konnotativa 
innebörder 

 
Uppstår 

 
≠ 

 
Väljs 

 
= 

 
Väljs 

―:― Socialt dynamiskt ≠ Personligt moraliskt = Personligt moraliskt 
―:― Gott = Gott ≠ Ont 

 
Att förtroendets möjlighet utgör ena spetsen på dilemmats horn är lätt att 
konstatera. Det är fråga om att förespegla och förverkliga möjligheter, med 
de konnotativa egenskaper som möjligheterna för med sig: förväntan om 
fortsättning; förtroendet som uppstår mellan parterna i samarbetets sociala 
dynamik och förtroendet som något i sig eftersträvansvärt (se Tabell 19). 

Att svekets bedräglighet utgör den andra spetsen på dilemmats horn är 
inte lika uppenbart; i de flesta fall är också överensstämmelsen mellan tyd-
lighet och ideologin kring sveket underförstådd. När kopplingen görs expli-
cit är det genom påpekanden om olikheten mellan bedräglighet och tydlig-
het. Den underförstådda likheten som olikheten bärs upp av är emellertid 
ideologiskt mer betydande: liksom bedrägligheten är tydligheten vald och 
därmed ett uttryck för ett personligt moraliskt ställningstagande (se Tabell 
19). 

Situationella förutsättningar 
Dilemmats situationella förutsättningar ligger främst i motsättningen mellan 
den diskreta fördelningen av företagssamarbetets situationer och företags-
samarbetets situationella dynamik som beskriver en rörelse från prövande 
inledning, via fördjupande investeringar till kommersiellt förverkligande, se 
Figur 9: 
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Figur 9: Företagssamarbetets dynamik. 

Situationernas diskreta fördelning och den situationella dynamiken skapar 
diskontinuiteter när företagssamarbetet ska förmedlas från en situation in i 
en annan med annorlunda egenskaper. Förutsättningarna för vem som sam-
arbetar med vem och om vad ändras då i grunden. Nya möjligheter skapas, 
men gamla möjligheter går samtidigt förlorade; några parter gynnas medan 
andra missgynnas. De situationella motsättningarna skärps ytterligare av det 
faktum att angelägenhet föregår befintlighet när investeringar fördjupas (se 
Figur 9). Samarbetet blir följaktligen viktigt innan det går att säkra upp med 
kontrakt eller andra motsvarande arrangemang för ökad befintlighet, vilket 
ökar risken och osäkerheten för de inblandade parterna. 

Den situationella dynamik som presenterats här har likheter med den rö-
relse från utforskning, via injustering till kommersialisering som Linnarsson 
beskriver i sin avhandling (Linnarsson, 2004). Skillnaden ligger i att den 
underliggande situationella typologin som används här är mer omfattande 
utredd i en separat undersökning, vilket bland annat tydliggjort situationer-
nas diskreta fördelning – det är ju denna som i kombination med dynamiken 
skapar de svårhanterliga diskontinuiteterna mellan de olika situationerna. 
Någon gradvis anpassning mellan situationer eller mellan företagssamarbe-
tets parter (jmf. Linnarsson, 2004) kan det därför egentligen inte bli fråga 
om; från en situation till en annan ändras spelreglerna abrupt och på ett oför-
utsägbart sätt.  

Anklagelser om svek 
De som arbetar i företagssamarbeten hanterar motsättningen mellan tydlighet 
och möjlighet med förtroende, då förtroende på sätt och vis utgör ett löfte 
om både tydlighet och möjlighet. Det är emellertid ett löfte som inte alltid 
kan infrias. I företagssamarbetets dynamik går det inte att vara helt tydlig 
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med sina intentioner, bland annat på grund av att också de är en av dynami-
kens variabler. Det som initialt utgjort en av samarbetets målsättningar kan 
förvandlas till bisak och tvärtom. Det går inte heller att agera på alla möjlig-
heter samarbetet erbjuder utan att otydligheten som det skapar till slut blir 
ohanterlig. Det går alltså varken att vara tillräckligt tydlig med sina intentio-
ner eller tillräckligt öppen för möjligheter, framförallt inte samtidigt. 

När motsättningarna ställs på sin spets – typiskt sett i anslutning till en 
diskontinuitet i företagssamarbetets dynamik – resulterar det ofta i mer eller 
mindre explicita anklagelser om svek. Anklagelsen har ett distinkt individu-
ellt tilltal och dess innehåll är den påstådda bedrägligheten. Den som ankla-
gas hanterar anklagelsen genom att framställa sveket som ett resultat av en 
social process snarare än ett individuellt beslut. Retoriskt sker det genom att 
betona eller nedtona ansvar, beroende på det textuella sammanhanget. 

Även om de flesta som arbetat mycket med företagssamarbeten är vana 
vid den här sortens anklagelser och uppvisar påfallande skicklighet i att han-
tera dem, är det i slutänden svårt för den enskilde att helt värja sig mot an-
klagelsens individuella och personliga karaktär. Svekanklagelsen riskerar 
därför att bli drabbande för den enskilde, samtidigt som den i företagets 
verksamhet kan passera mer eller mindre obemärkt. 

Företagssamarbetets organisatoriska prägel och personliga 
drivkrafter 
Svekanklagelserna och sättet de bemöts på speglar företagssamarbetets 
dubbla natur. Företagssamarbeten är dels, som svekanklagelserna antyder, 
mycket personliga och dels, som bemötandena av anklagelserna antyder, 
präglade av företagens interna organisatoriska logik. Växelspelet och sam-
manblandningen mellan det personliga och organisatoriska märks i föregå-
ende kapitels intervjuutdrag – det är bitvis mycket svårt att skilja personerna 
från organisationerna och de personliga drivkrafterna från de organisatoris-
ka. Företagens motiv och drivkrafter görs till egna och tvärtom, samtidigt 
som medarbetarna då och då hamnar på kollisionskurs med sina företag. 

Som Parmigiani och Riviera Santos (2011) föreslår skiljer sig måhända 
inte den organisatoriska logiken bakom företagssamarbeten från logiken 
bakom företagande generellt. Det är dock inte denna logik som driver före-
tagssamarbeten, även om de möjliggör och präglar dem. Marshall (2004a) 
påpekar att de flesta samarbeten bedrivs utan företagsledningens vetskap och 
därmed också utom räckhåll för deras kontroll. Det är i stället de enskilda 
medarbetarna som ansvarar och organiserar företagens samarbeten. Det är 
också därför hos dessa personer man finner företagssamarbetenas verkliga 
drivkrafter: i deras intressen, uppfinnarlusta, vänskapsband, erfarenheter, 
professionella kompetens, samtal och nyfikenhet. 
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Figur 9: Företagssamarbetets dynamik. 
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Lägre transaktionskostnader (Williamson, 1985), resurskomplettering 
(Rivera-Santos & Inkpen, 2009) och resursberoende (Hillman, et al., 2009; 
Pfeffer & G. Salancik, 1978); likriktning av incitament (Blair & Lafontaine, 
2005; Fama & Jensen, 1983; Parmigiani & Rivera-Santos, 2011), legitimitet 
och härmning (Brunsson & Olsen, 1990; DiMaggio & Powell, 1983; Free-
man, 1984; Heugens & Lander, 2009; Laplume, et al., 2008; Scott, 1995), är 
alltså relevanta motiv bakom företagssamarbeten. Reella drivkrafter blir de 
dock först sedan de internaliserats av enskilda medarbetare och fogats till 
deras professionella men individuella agendor.  

Företagssamarbetet organiserat som en organisation – 
en inte särskilt lyckad idé, trots allt 
Med redovisningen av de olika delresultaten kan Figur 1 från teorikapitlet 
uppdateras, se Figur 10: 
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*Situationernas fullständiga namn är Prövande inledning, Fördjupande invester-
ingar, Kommersiellt förverkligande och Etablerad förvaltning. 

Figur 10: Företagssamarbetets förutsättningar och praktik. 
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Företagssamarbetet präglas av dilemmat mellan tydlighet och möjlighet. 
Dilemmats förutsättningar är ideologin kring förtroende, kontroll och svek, 
samt den situationella dynamiken mellan prövande inledning, fördjupande 
investeringar, kommersiellt förverkligande och i vissa fall etablerad förvalt-
ning. 

Uppdelningen av företagssamarbetets aspekter i olika delfenomen har 
möjliggjort mer detaljerade undersökningar av de olika delarna. Förståelsen 
av framförallt företagssamarbetets dilemma har i och med det kunnat fördju-
pas. Men uppdelningen står också i vägen för en sammanhållen analys. Det 
är svårt att utifrån kunskapen om de olika delresultaten förstå varför man 
överhuvudtaget organiserar företagssamarbeten på det sätt man gör: varför 
trasslar man sig under stor osäkerhet och vånda igenom ständiga missför-
stånd och missräkningar, besvikelser och oinfriade förväntningar? Varför 
organiserar man inte företagssamarbetet som en organisation? 

Ett svar på den frågan ges av den informant som beskriver företagssamar-
beten som går direkt från prövande inledning till etablerad förvaltning. De 
lyckas då verkligen undvika företagssamarbetets dilemman .63 Det sker dock 
under väldigt speciella premisser. Företaget som informanten representerar 
är verksamt i en bransch där produktlivscyklerna är mycket långa och där 
marknaden är starkt geografiskt segmenterad. Lite slarvigt kan man säga att 
det är en bransch som inte har globaliserats. Under dessa förutsättningar är 
det möjligt att bromsa upp processen och prioritera befintlighet och tydlig-
het, framför angelägenhet och möjlighet. Samma företag deltar emellertid 
också i företagssamarbeten där de situationella förutsättningarna är mer 
’normala’ och där ambitionen åtminstone initialt är att följa den typiska situ-
ationella dynamiken från prövande in64ledning, via fördjupande investeringar 
till kommersiellt förverkligande. Även i dessa samarbeten gör sig dock bran-
schens preferens för befintlighet framför angelägenhet påmind:   

Intervjuutdrag 16, Informant 5 
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Äh nästan alltså [skratt] nej men alltså det för det första så kan man säga 
så här det här föreningen då ehh jobbar ehh … alltså har ju, ehh jag 
tycker att det känns som en ganska byråkrati [skratt] det finns en stea-
ring nej nu ska vi se 

[Love: Stearing committee] 
Stearing, det finns …  business committee and management board … 
och sen finns det en technical product  tech, technical council å en pro-
duct council tror jag det är och sen finns det då ehh … en marketing 

                                
63 Se intervjuutdrag 11–15. 
64 Företag b, se bilaga 1. 
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Lägre transaktionskostnader (Williamson, 1985), resurskomplettering 
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Figur 10: Företagssamarbetets förutsättningar och praktik. 
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advisory board [skratt] och sen finns det för varje land som dom finns i 
så finns det en working group dåra liksom … och i dom här workingro-
upsen dåra så ska det finnas lokala representation från samtliga med-
lemsföretag då liksom och ehh … så ska det allstå jag menar technical 
committee så ska det ju sitta nån, nån som är som typ tekniskt chef då 
liksom nån med ingenjörsbakgrund då kanske dåra i marketing så ska 
det vara nån med marknadsbakgrund och i management board så ska det 
då ehh nån från ledningen sitta i såhär från varje företag då ehh och där 
har vi då problemet att vi har ju inte haft allstå jag menar eftersom vi 
inte har nåra produkter färdiga för det här ännu då så har vi inte nån i 
varje marknad som är ansvarig för alltså för att delta i workinggroups 
och jag menar det är bara jag som varit engagerad från huvudkontoret i 
det här så att jag har ju sprungit på alla möten [skratt] oj, oj, oj det har 
varit mycket, många möten man suttit i men nu har jag faktiskt ehh … 
… tagit ett steg tillbaka liksom å sagt att ja men jag kan delta på telefon-
konferens liksom men jag inte, jag kan inte bränna ner till Amsterdam 
eller Bryssel eller Genève eller var det nu är ehh flera gånger i månaden 
bara för att ha en massa så att säga massa diskussioner som liksom inte 
berör … som berör oss väldigt marginellt 

I utdrag 16 finns inga antydningar om att motsatta levnadsregler på något 
sätt skulle kunna skapa motsättningar som leder till oinfriade förväntningar 
eller anklagelser om svek. Inte heller verkar samarbetets situationer eller 
situationella dynamik ställa till några problem och ingen av de inblandade 
aktörerna verkar riskera att exkluderas när samarbetet utvecklas. Man har 
helt enkelt kört fast. I systemet av funktionella och geografiska styrelser, 
kommittéer, arbetsgrupper och hierarkiska roller närmar sig angelägenheten 
noll och företagssamarbetet blir helt riskfritt men i slutänden också helt me-
ningslöst. 

I situationell bemärkelse är samarbetet som beskrivs i intervjuutdrag 16 
en hybrid mellan två samarbetssituationer: relationerna (partners) och rela-
tionens innehåll (utvecklandet av potentiella produkter till en potentiell 
marknad) hör hemma i en situation av fördjupande investeringar, men sam-
arbetets alla övriga egenskaper (implementeringen av ett system med hög 
befintlighet) hör hemma i en situation av etablerad förvaltning. I och med det 
ökar befintligheten längs båda dimensionerna, se Figur 11: 
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Figur 11: En omöjlig dynamik för företagssamarbeten. 

Problemet med den höga befintligheten i det här fallet är att den egentligen 
inte svarar mot en känd situation (som påpekas på rad 17–18 rör sig samar-
betet inte kring en existerande produkt). Därmed blir den höga befintligheten 
en hämsko för det explorativa arbete som behövs för att röra sig från de för-
djupande investeringarna till någon form av kommersiellt förverkligande. 
När befintligheten på det här sättet föregår angelägenheten, uteblir den sena-
re helt. Det är vad informanten beskriver när han menar att samarbetet endast 
”berör oss väldigt marginellt” (rad 27).  

När dilemmat organiseras bort går företagssamarbetet i stå. Dilemmat 
mellan tydlighet och möjlighet är alltså i det typiska företagssamarbetet inte 
bara en oförenlighet som skapar problem, utan också en oundgänglighet. 
Men varför och hur då? De frågorna besvaras i avhandlingens avslutande 
kapitel där företagssamarbetets olika aspekter betraktas som en helhet, en 
förtroendets organiseringsmetod. 
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Vad är egentligen en organiseringsmetod? Vanligen förknippar man både 
organisering och metod med intention och påverkan; i en och samma tillfäl-
lighetsbindning förstärks intrycket. Inom traditionell företagsekonomi är 
intention och påverkan sammanlänkade i en rationell, överskådlig och förut-
sägbar process där ledningens intention får önskad påverkan om den metod 
man använt är bra och oönskad påverkan om metoden varit dålig (eller till-
lämpats fel). Bilden av organisationer som verkställer planer, uppnår sina 
mål, organisationer som kort sagt omsätter ledningens intention till precis 
påverkan, är estetiskt tilltalande. Åtminstone sedan 1950-talet har man dock 
vetat att organisationer är upptagna med något helt annat – att klara av var-
dagen, att trassla sig fram och lösa de problem som det ena efter det andra, 
utan slut, presenterar sig (Czarniawska, 1997, 2005; Lindblom, 1959). Skill-
naden mellan bild och verklighet kan man förhålla sig till på olika sätt. Van-
ligast är att man betraktar skillnaderna som tillkortakommanden som på oli-
ka sätt kan förebyggas eller åtgärdas genom att metoden förbättras, eller 
genom att tillämpningen av metoden blir mer rigid. Ett annat förhållningssätt 
är att omfamna det dagliga trasslandet – det som Lindblom (1959) kallar 
’muddling through’– som en organiseringsmetod i sig. Så gör exempelvis 
March (2006) när han förespråkar organisationernas orientering mot ’adapti-
ve intelligence’. Det är ett förhållningssätt som har genklang i mina infor-
manters påpekande apropå de anklagelser om svek som de ibland får hante-
ra; de knyter då intention till de problem som de försökt lösa och framhäver 
påverkans oförutsägbarhet. Det ena leder till det andra och det är i den ord-
ningen man trasslar sig fram, med det ena efter det andra.  

Diskontinuiteten mellan intention och påverkan, överhuvudtaget mellan 
nutid och framtid, är ett frustrerande drag hos senmoderniteten som noterats 
av bland andra sociologen Anthony Giddens.65 Han påpekar emellertid sam-

                                
65 ’Senmoderna epoken’ (’late modern age’) är vad Giddens (och många med honom) kallar 
samtiden (Giddens, 1991, 1997). 
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tidigt att det är genom att inte ödesbestämmas av det som var eller är, som 
framtiden breder ut sig som ett territorium av kontrafaktiska möjligheter, 
öppet för kolonisering (Giddens, 1991). Det möjliga står i motsats till det 
ödesbestämda och häri ligger en paradox. Möjligheter kan inte helt kontrol-
leras – i förväg intecknas – utan att samtidigt gå förlorade. Det här beskriver 
den informant som en smula uppgivet berättar om ett företagssamarbete som 
organiserats som en organisation.66 Territoriet av kontrafaktiska möjligheter 
intecknades då till fullo av olika kommittéer och arbetsgrupper och man 
lyckades verkligen kontrollera samarbetet genom dessa. Det skedde dock till 
priset av att alla möjligheter gick förlorade. Samarbetet var helt förutsägbart, 
men samtidigt helt meningslöst. Svårigheten med att på ett förutsägbart sätt 
knyta ihop intention och påverkan kan uppfattas som ett tillkortakommande 
för en organiseringsmetod, men är alltså i själva verket själva det utrymme 
inom vilket organisering blir möjlig. 

När det gäller trasslandet i företagssamarbeten kan man emellertid säga 
något mer om förutsättningarna utöver att de betingas av en serie mer eller 
mindre oförutsägbara problem. För det första är svårigheterna i företagssam-
arbeten inte vilka som helst, utan kretsar kring en dilemmatisk grundproble-
matik som i olika varianter hela tiden upprepas i form av avvägningar mellan 
möjlighet och tydlighet. För det andra förankras denna grundproblematik 
ideologiskt och situationellt på ett sätt som är förutsägbart – om än inte i 
sina detaljerade realiseringar. Företagssamarbetet är i så måtto ett till hälften 
kartlagt territorium av kontrafaktiska möjligheter som genom sin diskontinu-
itet mellan intention och påverkan öppnats upp för kolonisering. Det är med 
förtroende som koloniseringen sker: tvärs över dilemman, ideologi och situa-
tioner är det med förtroende man trasslar sig fram. Förtroendet är både före-
tagssamarbetets praktik och själva grundförutsättning. Jag betraktar därför 
trasslandet i företagssamarbeten som en förtroendets organiseringsmetod.  

Mot bakgrund av att de flesta företagssamarbeten, i synnerhet de flesta 
fruktbara företagssamarbeten, initieras och i huvudsak hanteras utanför che-
fers insyn och kontroll, ställer Cassandra Marshal i sin avhandling (2004a) 
chefer inför en utmaning: hur ska vinningarna från företagssamarbeten tas 
till vara i den egna organisationen på ett produktivt sätt utan tillämpning av 
hierarkisk kontroll? Det är en angelägen fråga, men den är ställd till fel per-
soner: företagssamarbeten är en utmaning, men inte för chefer utan för med-
arbetare. Förtroendets organiseringsmetod är ett svar på den utmaningen; det 
är också följaktligen en organiseringsmetod för medarbetare. För dessa är det 
dock en både ansenlig och grannlaga uppgift att organisera företagssamarbe-
ten med förtroende. För det första måste medarbetarna behärska två organi-
sationsinstanser, företagssamarbetet och företaget, och själv utgöra gräns-
snittet dem emellan. För det andra måste medarbetarna både kunna hysa och 
åtnjuta förtroende och förstå hur förtroende både skapar förpliktelser och 
                                
66 Se intervjuutdrag 16. 
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möjligheter i företagssamarbetenas skiftande situationer. Men genom att 
förtroendets organiseringsmetod inte initieras uppifrån och implementeras 
nedåt, från chefer till medarbetare; utan istället direkt tillämpas av medarbe-
tare; blir det dessa personers erfarenheter, professionella kompetens, intres-
sen, samtal och nyfikenhet som ställs i centrum. På många sätt gör det för-
troendets organiseringsmetod helt ideal; en metod föredömligt präglad av 
professionalitet, spontanitet och ständig förhandling (jmf. Czarniawska, 
2005). 

Parmigiani och Riviera-Santos beskriver med inspiration från March före-
tagssamarbeten som kombinationer av de idealtypiska formerna sam-
utforskning och sam-utnyttjande (March, 1991; Parmigiani & Rivera-Santos, 
2011). Begreppsparet visar hur företagssamarbeten som på ytan framstår 
som olika ändå bedrivs under samma premisser. Men genom att fokusera på 
form framför föränderlighet nedtonas företagssamarbetets oförutsägbarhet. 
Oförutsägbarhet är emellertid en grundläggande egenskap som gör att före-
tagssamarbetets form inte kan bestämmas i förväg, även om kunskapen om 
samarbetets initiala förutsättningar är fullständig. Begreppen jag använder i 
den fortsatta framställningen – kolonisering och beständigande – beskriver 
därför till skillnad från sam-utforskning och sam-utnyttjande, rörelser som 
kan ske i olika och skiftande samarbetsformer. 

Företagssamarbetets motsatta rörelser 
I centrum för förtroendets organiseringsmetod står som tidigare påpekats 
medarbetares erfarenheter, professionella kompetens, intressen, samtal och 
nyfikenhet. Dessa faktorer och den intention som de manifesterar sig i, följer 
inte företagens gränser och är inte baserad på de resurser som företagen för 
tillfället förfogar över. Det resulterar i det som Jarillo kallar det första entre-
prenöriella problemet (Jarillo, 1988; se även Marshall, 2004b): hur utnyttjar 
man de resurser man inte kontrollerar? I företagssamarbeten faller sådana 
resurser i huvudsak under två överlappande kategorier: tillgångar i andra 
företag i form av tid, kompetens och kapital och; möjligheter i form av even-
tuella framtida produkter och tjänster. Båda kan koloniseras med förtroende. 
Det man med hänvisning till Jarillo skulle kunna kalla för det andra entre-
prenöriella problemet är att tillvarata det man uppnått med koloniseringen. I 
termer av företagssamarbeten är det då en fråga om beständigande som kan 
ses som ett sätt att bringa de koloniserade territorierna under organisatorisk 
kontroll. I mer konkreta ordalag sker beständigandet genom företagssamar-
betet förverkligas kommersiellt. 
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Kolonisering 
Koloniseringen av resurser är ömsesidig därför att den som åtnjuter förtro-
ende också ofta hyser förtroende. Det kan ändå vara värt att konceptuellt 
skilja åtnjutande och hysande av förtroende åt, eftersom de har olika (men 
relaterade) innebörder: att åtnjuta förtroende är att förespegla fortsättning; att 
hysa förtroende är att påbjuda fortsättning. När man förespeglar fortsättning 
– håller grytan kokande, för att återanvända ett uttryck från en av informan-
terna – försäkrar man sig om att samarbetspartnern verkligen engagerar sig i 
samarbetet, även om det inte är helt säkert att man kommer att nå ett kom-
mersiellt förverkligande. Det kan tyckas som att den som i en sådan situation 
hyser förtroende är helt utlämnad till godtycket hos den som man hyser för-
troende för. Men eftersom förtroendets organisationsmetod är distribuerat, 
inte bara mellan flera personer och flera organisationer utan även över flera 
aspekter och strata, har även den som hyser förtroende stor makt: den på-
bjudna fortsättningen kan kanske framföras som en vädjan, men genom att 
den förankras i företagssamarbetets ideologi och situationer blir denna väd-
jan mycket stark och svår att värja sig mot. Det är denna förankring som 
utnyttjas i ett vädjande som ”men fan du kan väl säga att ni är med alla fall 
ett tag till så vi hinner komma över den hära puckeln”: vädjan blir snarare ett 
påbud genom att göras personlig och genom de outtalade men inte särskilt 
subtila hänvisningarna till både ideologi och situationell dynamik.67 Med 
förtroende knyts alltså andras framtid till den egna genom åtaganden, för-
pliktelser eller både och. Förtroendet bereder emellertid företagen tillträde 
också till varandras sedan tidigare existerande resurser: det är löftet om och 
kravet på en gemensam framtid som på en gång öppnar upp en samarbets-
partners testlaboratorium och distributionskanaler, engagerar dess medarbe-
tare och säkrar samfinansiering. Koloniseringen kan alltså sägas ha två rikt-
ningar: utåt; från det egna företaget och framåt; till framtiden.  

Beständigande 
Trots förtroendets ömsesidighet kan koloniseringen av resurser i ett företags-
samarbete för all del ändå vara asymmetrisk. Det är dock ett misstag att där-
för tolka förtroende – varken åtnjutandet eller hysandet – som ett sätt att 
etablera dominans över en partner. En sådan dominans skulle förutsätta sta-
bila intentioner som dominansen kan relateras till, men i företagssamarbetets 
dynamik är intentioner växlande och omfattar skiftande grupperingar som 
inte nödvändigtvis följer företagens gränser. Det är inte bara en fråga om att 
söka stöd i olika fraktioner för att uppnå det man eftersträvar; i företagssam-
arbetet är även målsättningen öppen för förhandling. En bisak kan från en 
situation till en annan visa sig vara den del av ett projekt som har störst 
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kommersiell potential, medan det som tidigare betraktats som samarbetets 
kärna förvandlas till en underordnad bagatell eller glömmas bort. Gruppe-
ringar och intentioner kan också förändras av skäl som inte är grundade i 
överväganden kring utvecklandet av produkter eller tjänster, utan i företa-
gens interna logik: övergripande strategier, organisatoriska konflikter, admi-
nistrativa stödsystem, etcetera, kan medföra att samarbetets resultat blir ett 
annat och kommer att omfatta andra organisationer och personer än man i 
långt framskridna skeden av samarbetet trott och velat. 

Förändringar av ett samarbetes innehåll, deltagare och inriktning, är en 
del av översättningen av företagssamarbetet till företaget. En informant be-
skriver det som samarbetets andra uppgift (att jämföra med det som ovan 
kallats för det andra entreprenöriella problemet). Samarbetets alla idéer, 
halvfärdiga produkter och tjänster, åtaganden, förpliktelser och möjligheter 
ska då på något sätt förmedlas in i en organisatorisk kontext: ”… nästa roll 
är att utveckla nånting som ska gå att liksom att industrialisera att kunna 
beställas i tusental och … passa in i stödsystemen...”.68 Först kommer alltså 
den explorativa koloniseringen, sedan det mödosamma och kanske mindre 
glamorösa beständigandet. 

Genom beständigandet förändras inte bara samarbetet utan även företaget 
till vilket samarbetet översätts – andra företag blir annorlunda uttryckt i för-
längningen det medel med vilket det egna företaget kan utvecklas. Föränd-
ringen av både samarbete och företag börjar redan i och med de fördjupande 
investeringarna när ianspråktagna organisatoriska resurser tillåts påverka och 
påverkas av företagssamarbetet. I första hand är det fråga om en förändring 
av verksamheten, av hur och vad man gör, inte av den formella organisatio-
nen. Nya produkter och tjänster kräver nya sätt att verka, inte nya strukturer; 
det är möjligt att också dessa förändras men det sker i så fall till följd av att 
verksamheten förändrats, inte tvärtom (jmf. Czarniawska, 2005). För att 
översättningen av samarbetet ska bli en beständig inskription i företaget 
krävs dock att företagssamarbetet förverkligas kommersiellt. Det är först då 
som det spekulativa på allvar blir till realiteter: relationer regleras formellt, 
prototyper blir till produkter och tjänster som varaktigt påverkar produktion 
och övrig verksamhet och börjar generera intäkter. 

När (eller snarare om) ett företagssamarbete till slut förverkligas kommer-
siellt har rörelser i motsatta riktningar fullbordats: utåt, från det egna företa-
get och tillbaka in igen och; framåt, till framtiden och tillbaka till nutiden. 

Dilemma och paradox, särskilt oxymoron 
Företagssamarbetets typiska dynamik; från prövande inledning, via fördju-
pande investeringar till kommersiellt förverkligande; följer en sekventiell 
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ordning där kolonisering föregår beständigande. Om denna sekventiella ord-
ning fullständigade relationen mellan kolonisering och beständigande skulle 
organiserandet av företagssamarbeten på sätt och vis vara enkelt. Processer 
och strukturer kunde då anpassas efter först det ena, sedan det andra (Werr & 
Linnarsson, 2004). Men även om kolonisering inledningsvis dominerar över 
beständigande och även om det omvända är sant i slutfasen av ett företags-
samarbete, förekommer båda rörelserna också hela tiden samtidigt. Redan 
under ett den prövande inledningen när företagssamarbetet är som mest spe-
kulativt, pågår det alltså en rörelse i motsatt riktning, från det spekulativa till 
det reella. Här märks en skillnad gentemot det som Bidault och Cummings 
(1994) beskriver som en inneboende motsättning i innovationsinriktade före-
tagssamarbeten: spänningen mellan å ena sidan innovationsprocessens ex-
plorativa logik och å andra sidan samarbetets kontraktuella logik (Bidault & 
Cummings, 1994; se även Werr & Linnarsson, 2004). Motsättningen är i 
själva verket mer omedelbar. Företagssamarbeten har – alldeles oavsett in-
riktning – alltid och samtidigt en både explorativ och kontraktuell logik, eller 
för att återvända till den terminologi jag tidigare har använt: företagssamar-
beten är alltid både koloniserande och beständigande. 

Orsakerna till koloniseringens samtidighet med beständigandet är flera. 
Det är bara företagen som kan ackumulera de nödvändiga resurserna i form 
av produktion, logistik och marknadsföring, etcetera, för att kommersiellt 
kunna förverkliga ett samarbete. Men för att dessa resurser ska kunna tas i 
anspråk måste företagssamarbetet på något sätt lotsas in i företaget; ett sam-
arbete kan vara nog så framgångsrikt i alla möjliga aspekter, men om det inte 
går att översätta till företagets krav på avkastning blir samarbetet ändå i 
grunden misslyckat eftersom det då inte lämnar några beständiga spår efter 
sig. När medarbetares nyfikenhet och engagemang driver koloniseringen 
längst bort från företaget och längst in i framtiden, behövs det därför redan 
då spår som leder tillbaka till företagets interna och samtida kontext. Exakt 
vad spåren består av verkar mindre viktigt: det kan röra sig om riktningsan-
givelser för samarbetet i form av avsiktsförklaringar, exklusivitetsavtal och 
tystnadsförpliktelser. Det kan också röra sig om mer informella anpassningar 
till de deltagande företagens redan existerande resurser: deras produktions-
kapacitet, distributionsnät, marknadsföringsapparat, etcetera, samt inte minst 
deras internpolitiska konstellationer, relationer, sympatier och antipatier. 
Behovet av spåren från kolonisering tillbaka beständigande är en bidragande 
orsak till varför resultaten av företagssamarbeten oftare är gradvisa föränd-
ringar av verksamheten, snarare än radikala förvandlingar (jmf. Bidault & 
Cummings, 1994).69 

                                
69 Radikala förvandlingar är inte precis okända fenomen inom företagsekonomisk forskning, 
men möjligen har de på grund av den tacksamma dramaturgi de erbjuder givits för mycket 
uppmärksamhet på bekostnad av de mer vanliga, gradvisa förändringarna. 
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kommersiell potential, medan det som tidigare betraktats som samarbetets 
kärna förvandlas till en underordnad bagatell eller glömmas bort. Gruppe-
ringar och intentioner kan också förändras av skäl som inte är grundade i 
överväganden kring utvecklandet av produkter eller tjänster, utan i företa-
gens interna logik: övergripande strategier, organisatoriska konflikter, admi-
nistrativa stödsystem, etcetera, kan medföra att samarbetets resultat blir ett 
annat och kommer att omfatta andra organisationer och personer än man i 
långt framskridna skeden av samarbetet trott och velat. 

Förändringar av ett samarbetes innehåll, deltagare och inriktning, är en 
del av översättningen av företagssamarbetet till företaget. En informant be-
skriver det som samarbetets andra uppgift (att jämföra med det som ovan 
kallats för det andra entreprenöriella problemet). Samarbetets alla idéer, 
halvfärdiga produkter och tjänster, åtaganden, förpliktelser och möjligheter 
ska då på något sätt förmedlas in i en organisatorisk kontext: ”… nästa roll 
är att utveckla nånting som ska gå att liksom att industrialisera att kunna 
beställas i tusental och … passa in i stödsystemen...”.68 Först kommer alltså 
den explorativa koloniseringen, sedan det mödosamma och kanske mindre 
glamorösa beständigandet. 

Genom beständigandet förändras inte bara samarbetet utan även företaget 
till vilket samarbetet översätts – andra företag blir annorlunda uttryckt i för-
längningen det medel med vilket det egna företaget kan utvecklas. Föränd-
ringen av både samarbete och företag börjar redan i och med de fördjupande 
investeringarna när ianspråktagna organisatoriska resurser tillåts påverka och 
påverkas av företagssamarbetet. I första hand är det fråga om en förändring 
av verksamheten, av hur och vad man gör, inte av den formella organisatio-
nen. Nya produkter och tjänster kräver nya sätt att verka, inte nya strukturer; 
det är möjligt att också dessa förändras men det sker i så fall till följd av att 
verksamheten förändrats, inte tvärtom (jmf. Czarniawska, 2005). För att 
översättningen av samarbetet ska bli en beständig inskription i företaget 
krävs dock att företagssamarbetet förverkligas kommersiellt. Det är först då 
som det spekulativa på allvar blir till realiteter: relationer regleras formellt, 
prototyper blir till produkter och tjänster som varaktigt påverkar produktion 
och övrig verksamhet och börjar generera intäkter. 

När (eller snarare om) ett företagssamarbete till slut förverkligas kommer-
siellt har rörelser i motsatta riktningar fullbordats: utåt, från det egna företa-
get och tillbaka in igen och; framåt, till framtiden och tillbaka till nutiden. 

Dilemma och paradox, särskilt oxymoron 
Företagssamarbetets typiska dynamik; från prövande inledning, via fördju-
pande investeringar till kommersiellt förverkligande; följer en sekventiell 
                                
68 Se intervjuutdrag 5. 

 161 

ordning där kolonisering föregår beständigande. Om denna sekventiella ord-
ning fullständigade relationen mellan kolonisering och beständigande skulle 
organiserandet av företagssamarbeten på sätt och vis vara enkelt. Processer 
och strukturer kunde då anpassas efter först det ena, sedan det andra (Werr & 
Linnarsson, 2004). Men även om kolonisering inledningsvis dominerar över 
beständigande och även om det omvända är sant i slutfasen av ett företags-
samarbete, förekommer båda rörelserna också hela tiden samtidigt. Redan 
under ett den prövande inledningen när företagssamarbetet är som mest spe-
kulativt, pågår det alltså en rörelse i motsatt riktning, från det spekulativa till 
det reella. Här märks en skillnad gentemot det som Bidault och Cummings 
(1994) beskriver som en inneboende motsättning i innovationsinriktade före-
tagssamarbeten: spänningen mellan å ena sidan innovationsprocessens ex-
plorativa logik och å andra sidan samarbetets kontraktuella logik (Bidault & 
Cummings, 1994; se även Werr & Linnarsson, 2004). Motsättningen är i 
själva verket mer omedelbar. Företagssamarbeten har – alldeles oavsett in-
riktning – alltid och samtidigt en både explorativ och kontraktuell logik, eller 
för att återvända till den terminologi jag tidigare har använt: företagssamar-
beten är alltid både koloniserande och beständigande. 

Orsakerna till koloniseringens samtidighet med beständigandet är flera. 
Det är bara företagen som kan ackumulera de nödvändiga resurserna i form 
av produktion, logistik och marknadsföring, etcetera, för att kommersiellt 
kunna förverkliga ett samarbete. Men för att dessa resurser ska kunna tas i 
anspråk måste företagssamarbetet på något sätt lotsas in i företaget; ett sam-
arbete kan vara nog så framgångsrikt i alla möjliga aspekter, men om det inte 
går att översätta till företagets krav på avkastning blir samarbetet ändå i 
grunden misslyckat eftersom det då inte lämnar några beständiga spår efter 
sig. När medarbetares nyfikenhet och engagemang driver koloniseringen 
längst bort från företaget och längst in i framtiden, behövs det därför redan 
då spår som leder tillbaka till företagets interna och samtida kontext. Exakt 
vad spåren består av verkar mindre viktigt: det kan röra sig om riktningsan-
givelser för samarbetet i form av avsiktsförklaringar, exklusivitetsavtal och 
tystnadsförpliktelser. Det kan också röra sig om mer informella anpassningar 
till de deltagande företagens redan existerande resurser: deras produktions-
kapacitet, distributionsnät, marknadsföringsapparat, etcetera, samt inte minst 
deras internpolitiska konstellationer, relationer, sympatier och antipatier. 
Behovet av spåren från kolonisering tillbaka beständigande är en bidragande 
orsak till varför resultaten av företagssamarbeten oftare är gradvisa föränd-
ringar av verksamheten, snarare än radikala förvandlingar (jmf. Bidault & 
Cummings, 1994).69 

                                
69 Radikala förvandlingar är inte precis okända fenomen inom företagsekonomisk forskning, 
men möjligen har de på grund av den tacksamma dramaturgi de erbjuder givits för mycket 
uppmärksamhet på bekostnad av de mer vanliga, gradvisa förändringarna. 
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Mer djupliggande orsaker till att kolonisering och beständigande är sam-
tidiga rörelser har att göra med det sammanhang inom vilket företagssamar-
betet blir meningsfullt; företagssamarbeten är en kommersiell verksamhet 
och får därför mening när det förverkligas kommersiellt (jmf. Weick, 1995). 
När medarbetare överväger hur de bäst ska kolonisera tillgångar och möjlig-
heter, överväger de därför samtidigt hur koloniseringen bäst ska kunna be-
ständigas (även om det inte är de själva som kommer att göra det). Så viktig 
är det kommersiella förverkligandet att det är av underordnad betydelse i 
vilket företag det slutligen sker; flera informanter vittnar tvärtom om tillfred-
ställelsen med att se ett samarbete bli kommersiell verklighet även om det 
egna företaget av den ena eller andra anledningen inte tar aktiv del och de 
själva därigenom varken får ära eller ekonomisk vinning av förverkligandet. 
Känslan de då beskriver är känslan av att ’ha rätt’. Signifikansen av det 
kommersiella förverkligandet är alltså inte pekuniär i första hand, åtminstone 
inte för dem som arbetar med företagssamarbeten.70 Snarare fungerar det 
som ett slags facit mot vilket samarbetet utvärderas. Den känsla av uppgi-
venhet som följer på ett misslyckat företagssamarbete – alltså ett samarbete 
som inte förverkligas kommersiellt – kan mot bakgrund av detta inte på all-
var lindras med att samarbetets värde vid sidan av det kommersiella i stället 
uppmärksammas (jmf. Marshall, 2004a). Ett sådant erkännande är en för-
ståelig del av ett kollegialt umgänge men kan inte bli mer än en tom gest 
med mindre än att samarbetet re-kontextualiseras (jmf. Weick, 1995). 

Uppgivenheten inför ett misslyckat företagssamarbete är en oundviklig 
konsekvens av förtroendets organiseringsmetod. Det följer av att metoden 
innebär företagssamarbeten och av att företagssamarbeten ibland inte når 
ända fram. Men metoden är även på ett mer grundläggande sätt präglad av 
inneboende motsättningar, oavsett graden av framgång. Marshall (2004a) 
beskriver hur de medarbetare som arbetar med företagssamarbeten upplever 
en ständig känsla av skam och att de ständigt rådbråkar sina samveten: ut-
nyttjar de otillbörligen personliga kontakter för professionell vinning och är 
deras initiativ utanför företagets kontroll verkligen i linje med företagets 
intressen? De här frågeställningarna, som betraktade utifrån först kan verka 
en aning överspända, följer av koloniseringens samtidighet med beständi-
gandet. Ideologiskt och praktiskt får samtidigheten sitt uttryck i dillemmat 
mellan möjlighet och tydlighet. 

Att dilemmat upplevs som så ödesdigert för de inblandade att det motive-
rar känslor av skam och moraliska grubblerier har att göra med att dilemmat 
då och då resulterar i anklagelser om svek. Anklagelserna kommer vanligen i 
samband med en diskontinuitet i företagssamarbetets dynamik – när samar-
beten ska fördjupas eller förverkligas. Någon blir då utesluten eller får en 

                                
70 Jag påstår inte att de som arbetar i företagssamarbeten skulle vara immuna mot den sortens 
(pekuniära) motivation, bara att just kommersiellt förverkligande av ett samarbete inte har den 
innebörden för dem. 
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roll de inte vill ha i den nya situationen (till exempel som underleverantör till 
en tidigare partner) och reaktionen är alltså anklagelsen om svek. Kärnan i 
anklagelsen är den (påstådda) bristande tydligheten som jämställs med be-
dräglighet. Effekterna av en sådan anklagelse är dramatiska – för den enskil-
de. De riskerar att få sina personliga nätverk förstörda, de förebrår sig själva, 
de förlorar sitt professionella engagemang och sviktar i sin grundläggande 
tilltro till meningsfullheten med det egna arbetet (Marshall, 2004a). Av allt 
detta är det mycket litet som speglas i det egna företaget. De personliga för-
lusterna är osynliga för företaget (även om de inte borde vara det, varken ur 
moralisk eller ur ekonomisk synvinkel) eftersom de rör resurser som företa-
get inte kontrollerar – en medarbetares förstörda relationer eller motivation 
representerar förlorade möjligheter som i företagets interna och samtida kon-
text saknar synligt värde och betydelse. 

Ytterligare en anledning till att svekanklagelsen blir så dramatisk för den 
enskilde samtidigt som den i företagets organisatoriska liv kan passera gans-
ka obemärkt, är att sveket är ideologiskt hårt knutet till det personliga mora-
liska valet. Svekanklagelsen; den explicita, implicita eller bara latenta; riktas 
därför alltid mot en person, inte mot ett företag, även när den påverkan som 
utlöst anklagelsen inte rimligen kan knytas till en bedräglig intention hos den 
enskilde. 

Personer som arbetar med företagssamarbeten uppvisar stor vana och 
uppfinningsrikedom när det gäller att hantera anklagelser om svek. Den som 
anklagas argumenterar vanligen i ideologiskt samförstånd med den som an-
klagar – ingen försvarar ett bedrägligt beteende. I stället tonar de anklagade 
ner det egna personliga valet och knyter den faktiska händelsen som påstås 
utgöra sveket (ett avbrutet samarbete, förändrade relationer, etcetera) till en 
komplex social dynamik. Utan att direkt utmanas transmuterar därför ideo-
login kring svek, genom att sveket i företagssamarbetets praktik knyts till 
ideologin kring förtroende. Sveket framställs på så sätt som något som inte 
går att undvika och som därför måste ursäktas. Trots den här påfallande ha-
bila hanteringen av anklagelserna om svek, har de som anklagas till slut ändå 
svårt att värja sig. Svekets individuella tilltal är helt enkelt så pass distinkt att 
den som tilltalas får svårt att barrikadera sig retoriskt bakom sin organisa-
tion, yrkesroll eller olyckliga omständigheter. 

Organisationsforskaren Barbara Czarniawska skriver i ’En teori om orga-
nisering’ (Czarniawska, 2005) att en av forskningens uppgifter är att befria 
medarbetare från destruktiva absurditeter de inte själva har valt. Dilemmat 
som präglar förtroendets organiseringsmetod är just en sådan absurditet, 
destruktiv i sig själv och ännu mer så när det resulterar i anklagelser om 
svek. Det förslår inte att säga man ska låta bli att rikta sådana anklagelser – i 
och med att beständigandet av möjligheter är trängre än de möjligheter som 
koloniseras och i och med att koloniseringen sker med hjälp av förtroende, 
ligger sveket hela tiden per definition latent i dilemmat mellan tydlighet och 
möjlighet. Det går därför knappast att befria sig från det absurda inslaget i 
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innebörden för dem. 

 163 

roll de inte vill ha i den nya situationen (till exempel som underleverantör till 
en tidigare partner) och reaktionen är alltså anklagelsen om svek. Kärnan i 
anklagelsen är den (påstådda) bristande tydligheten som jämställs med be-
dräglighet. Effekterna av en sådan anklagelse är dramatiska – för den enskil-
de. De riskerar att få sina personliga nätverk förstörda, de förebrår sig själva, 
de förlorar sitt professionella engagemang och sviktar i sin grundläggande 
tilltro till meningsfullheten med det egna arbetet (Marshall, 2004a). Av allt 
detta är det mycket litet som speglas i det egna företaget. De personliga för-
lusterna är osynliga för företaget (även om de inte borde vara det, varken ur 
moralisk eller ur ekonomisk synvinkel) eftersom de rör resurser som företa-
get inte kontrollerar – en medarbetares förstörda relationer eller motivation 
representerar förlorade möjligheter som i företagets interna och samtida kon-
text saknar synligt värde och betydelse. 

Ytterligare en anledning till att svekanklagelsen blir så dramatisk för den 
enskilde samtidigt som den i företagets organisatoriska liv kan passera gans-
ka obemärkt, är att sveket är ideologiskt hårt knutet till det personliga mora-
liska valet. Svekanklagelsen; den explicita, implicita eller bara latenta; riktas 
därför alltid mot en person, inte mot ett företag, även när den påverkan som 
utlöst anklagelsen inte rimligen kan knytas till en bedräglig intention hos den 
enskilde. 

Personer som arbetar med företagssamarbeten uppvisar stor vana och 
uppfinningsrikedom när det gäller att hantera anklagelser om svek. Den som 
anklagas argumenterar vanligen i ideologiskt samförstånd med den som an-
klagar – ingen försvarar ett bedrägligt beteende. I stället tonar de anklagade 
ner det egna personliga valet och knyter den faktiska händelsen som påstås 
utgöra sveket (ett avbrutet samarbete, förändrade relationer, etcetera) till en 
komplex social dynamik. Utan att direkt utmanas transmuterar därför ideo-
login kring svek, genom att sveket i företagssamarbetets praktik knyts till 
ideologin kring förtroende. Sveket framställs på så sätt som något som inte 
går att undvika och som därför måste ursäktas. Trots den här påfallande ha-
bila hanteringen av anklagelserna om svek, har de som anklagas till slut ändå 
svårt att värja sig. Svekets individuella tilltal är helt enkelt så pass distinkt att 
den som tilltalas får svårt att barrikadera sig retoriskt bakom sin organisa-
tion, yrkesroll eller olyckliga omständigheter. 

Organisationsforskaren Barbara Czarniawska skriver i ’En teori om orga-
nisering’ (Czarniawska, 2005) att en av forskningens uppgifter är att befria 
medarbetare från destruktiva absurditeter de inte själva har valt. Dilemmat 
som präglar förtroendets organiseringsmetod är just en sådan absurditet, 
destruktiv i sig själv och ännu mer så när det resulterar i anklagelser om 
svek. Det förslår inte att säga man ska låta bli att rikta sådana anklagelser – i 
och med att beständigandet av möjligheter är trängre än de möjligheter som 
koloniseras och i och med att koloniseringen sker med hjälp av förtroende, 
ligger sveket hela tiden per definition latent i dilemmat mellan tydlighet och 
möjlighet. Det går därför knappast att befria sig från det absurda inslaget i 



 164 

förtroendets organiseringsmetod som företagsamarbetets dilemma för med 
sig; som omöjlighet betraktat är det något mer än en retorisk artefakt och kan 
varken plockas fram eller gömmas undan med den ena eller andra retoriska 
figuren.  

Likväl är det som retorisk figur som dilemmat trots sin destruktiva kraft 
blir en lika oundgänglig som oundviklig del av förtroendets organiserings-
metod. Dilemmat gör för det första sveket, dilemmats konsekvens, begripligt 
och ursäktligt. Med hänvisning till att man både måste vara tydlig och ta 
vara på möjligheter tydliggörs det kritiska avvägandet som måste göras. Med 
hänvisning till den inneboende spänningen mellan rörelsen från prövande 
inledning, via fördjupande investeringar till ett kommersiellt förverkligande 
och de diskontinuiteter som finns på vägen dit, är det svårt för någon att med 
bestämdhet peka på entydigt bättre alternativ än det som realiserats i hand-
ling. Har man valt pest kan man med andra ord få förlåtelse genom att visa 
att alternativet var kolera. I så måtto är dilemmat en retrospektiv förklar-
ingsmodell där dilemmats oundviklighet blir det i sammanhanget starkaste 
retoriska argumentet.71  

För det andra används dilemmat för att möjliggöra samtidigheten mellan 
kolonisering och beständigande. Genom att företagssamarbetets dilemma 
inom sig rymmer de motstridiga begreppen möjlighet och tydlighet kan di-
lemmat också rymma de samtidiga och motsatta rörelserna som de begrep-
pen är ett uttryck för: kolonisering och beständigande. Möjlighet och tydlig-
het är inte varandras komplement, lika lite som kolonisering och beständi-
gande är det, utan varandras motsatser. Men genom att de utgör hornen i 
samma dilemma försätts de i en dialogisk relation; det finns mellan dilem-
mats retoriskt figurala huvudalternativ oräkneliga och mer användbara kom-
binationer av möjlighet och tydlighet (och i förlängningen av kolonisering 
och beständigande) som blir möjliga alternativ att överväga inom ramen för 
dilemmat. Dilemmat är med andra ord inte bara ett uttryck för svårigheten 
med att förena möjlighet med tydlighet och kolonisering med beständigande, 
det är också det medium i vilket avvägningar dem emellan möjliggörs (Bil-
lig, et al., 1988; jmf. även Wittgenstein, 1992, anmärkning 329).72 Vad di-
lemmat däremot inte gör är att svara på frågan hur avvägningen mellan möj-
lighet och tydlighet ska se ut: i vilken mån man ska man frångå sina rutiner 

                                
71 Mina informanter har till exempel framgångsrikt övertygat mig om det rimliga i deras sätt 
att agera. De är antagligen lika framgångsrika när de förklarar sitt handlande för sig själva och 
sina kollegor. 
72 Originalupplagan av Filosofiska undersökningar utgavs parallellt på engelska och tyska 
under dubbeltiteln ’Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations’. I den 
engelskspråkiga versionen använder Wittgenstein ordet ’vehicle’ i anmärkning 329 för att 
beskriva språkets funktion för tänkande; språket som ett fordon för tanken. På svenska låter 
det dumt, men fordon är egentligen ett bättre ord än ’medium’ som används i den svenska 
upplagan, då medium är passivt på ett sätt som fordon inte är. Språket, i det här fallet dilem-
mats retoriska figur, har en mer aktiv roll för tänkandet än vad som är möjligt att på ett smi-
digt sätt uttrycka på svenska. 
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och affärsmodeller; hur bra en affär ska vara för att tillåtas påverka etablera-
de lösningar; hur lång ut från det egna företaget och in i framtiden ett samar-
bete ska sträcka sig; etcetera; det är frågor som medarbetare i företagssamar-
beten till syvende och sist måste bedöma i dialog med sina kollegor. 

Dilemman i allmänhet skapar utrymme för dialog, dilemmat specifikt 
mellan tydlighet och möjlighet skapar utrymme för specifikt en dialog, den 
som utgörs av avvägningen mellan tydlighet och möjlighet och mellan kolo-
nisering och beständigande. Det går att i direkt relation till avvägningen mel-
lan möjlighet och tydlighet ge sig in i en diskussion kring till exempel vikten 
av tydliga affärsmodeller kontra vikten av möjliga affärer. Det går däremot 
inte att utan vidare väcka en helt annan diskussion till liv, om ett annat di-
lemma, åtminstone utan att det blir ett tydligt brott i dialogen, ett nytt mo-
ment som ska introduceras och accepteras. Avvägningen rör tydlighet och 
möjlighet, inget annat; en dialog möjliggörs därmed på bekostnad av andra. 
Det är en begränsning, men en önskvärd sådan: den relevanta och centrala 
frågeställningen i ett företagssamarbete är avvägningen mellan kolonisering 
och beständigande och genom dilemmat mellan möjlighet och tydlighet är 
det också den avvägningen som hela tiden står i centrum för beslut och till 
slut också för handlande. Störande dialoger och diskussioner skjuts på så vis 
under det relevantas horisont där de inte kan distrahera eller förvirra. 

Som Edley (2001) påpekar är det ett misstag att betrakta retorik som ’bara 
ord’, som mer eller mindre tjusiga representationer av vad som egentligen 
pågår någon annanstans, utanför språket. Dilemmats retoriska figur är tvärt-
om ett särdeles potent verktyg för såväl retrospektiv, samtida och prospektiv 
mening, som det är en resurs för att mobilisera handling (Edley, 2001). Det 
går med dilemmat att både förklara och överväga vad man gjort, vad man 
gör och vad man ska göra. Därigenom slås en bro över det grundläggande 
glappet mellan nutid och framtid och mellan intention och påverkan. Det 
som gör att konstruktionen håller ihop är förtroendets löfte om både tydlig-
het och möjlighet. I frånvaro av, eller rättare sagt mellan företagens rutiner, 
regler, och ledning, är det den enda försäkringen som finns om att bron 
sträcker sig hela vägen fram och inte slutar tvärt när glappet mellan nutid 
och framtid och mellan intention och påverkan utgörs av en avgrund. Förtro-
endets löfte skapar en ”skyddad värld av okunskap” (March, 1995, s. 437, 
min översättning). I denna värld kan företagssamarbetets ’dårskap’ tillåtas 
fortgå tills dess att dårskapen eventuellt visar sig vara en genialitet som går 
att kommersialisera (jmf. March, 1995).  

Czarniawska (2005) pekar ut paradoxen som en lämplig utgångspunkt för 
teoretiserande kring organisering. Det är endast med en sådan utgångspunkt 
som det finns hopp om att på ett meningsfullt och användbart sätt kunna tala 
om organiserandets paralogiska verklighet och det är endast med en sådan 
utgångspunkt som doxan, det vi tror oss veta, kan utvecklas utöver sig själv 
till sin egen negation, paradoxen (Barthes, 1980; Czarniawska, 2005). Pa-
radoxen kan emellertid stå som budord inte bara för teoretiserandet kring 
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Likväl är det som retorisk figur som dilemmat trots sin destruktiva kraft 
blir en lika oundgänglig som oundviklig del av förtroendets organiserings-
metod. Dilemmat gör för det första sveket, dilemmats konsekvens, begripligt 
och ursäktligt. Med hänvisning till att man både måste vara tydlig och ta 
vara på möjligheter tydliggörs det kritiska avvägandet som måste göras. Med 
hänvisning till den inneboende spänningen mellan rörelsen från prövande 
inledning, via fördjupande investeringar till ett kommersiellt förverkligande 
och de diskontinuiteter som finns på vägen dit, är det svårt för någon att med 
bestämdhet peka på entydigt bättre alternativ än det som realiserats i hand-
ling. Har man valt pest kan man med andra ord få förlåtelse genom att visa 
att alternativet var kolera. I så måtto är dilemmat en retrospektiv förklar-
ingsmodell där dilemmats oundviklighet blir det i sammanhanget starkaste 
retoriska argumentet.71  

För det andra används dilemmat för att möjliggöra samtidigheten mellan 
kolonisering och beständigande. Genom att företagssamarbetets dilemma 
inom sig rymmer de motstridiga begreppen möjlighet och tydlighet kan di-
lemmat också rymma de samtidiga och motsatta rörelserna som de begrep-
pen är ett uttryck för: kolonisering och beständigande. Möjlighet och tydlig-
het är inte varandras komplement, lika lite som kolonisering och beständi-
gande är det, utan varandras motsatser. Men genom att de utgör hornen i 
samma dilemma försätts de i en dialogisk relation; det finns mellan dilem-
mats retoriskt figurala huvudalternativ oräkneliga och mer användbara kom-
binationer av möjlighet och tydlighet (och i förlängningen av kolonisering 
och beständigande) som blir möjliga alternativ att överväga inom ramen för 
dilemmat. Dilemmat är med andra ord inte bara ett uttryck för svårigheten 
med att förena möjlighet med tydlighet och kolonisering med beständigande, 
det är också det medium i vilket avvägningar dem emellan möjliggörs (Bil-
lig, et al., 1988; jmf. även Wittgenstein, 1992, anmärkning 329).72 Vad di-
lemmat däremot inte gör är att svara på frågan hur avvägningen mellan möj-
lighet och tydlighet ska se ut: i vilken mån man ska man frångå sina rutiner 

                                
71 Mina informanter har till exempel framgångsrikt övertygat mig om det rimliga i deras sätt 
att agera. De är antagligen lika framgångsrika när de förklarar sitt handlande för sig själva och 
sina kollegor. 
72 Originalupplagan av Filosofiska undersökningar utgavs parallellt på engelska och tyska 
under dubbeltiteln ’Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations’. I den 
engelskspråkiga versionen använder Wittgenstein ordet ’vehicle’ i anmärkning 329 för att 
beskriva språkets funktion för tänkande; språket som ett fordon för tanken. På svenska låter 
det dumt, men fordon är egentligen ett bättre ord än ’medium’ som används i den svenska 
upplagan, då medium är passivt på ett sätt som fordon inte är. Språket, i det här fallet dilem-
mats retoriska figur, har en mer aktiv roll för tänkandet än vad som är möjligt att på ett smi-
digt sätt uttrycka på svenska. 
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och affärsmodeller; hur bra en affär ska vara för att tillåtas påverka etablera-
de lösningar; hur lång ut från det egna företaget och in i framtiden ett samar-
bete ska sträcka sig; etcetera; det är frågor som medarbetare i företagssamar-
beten till syvende och sist måste bedöma i dialog med sina kollegor. 

Dilemman i allmänhet skapar utrymme för dialog, dilemmat specifikt 
mellan tydlighet och möjlighet skapar utrymme för specifikt en dialog, den 
som utgörs av avvägningen mellan tydlighet och möjlighet och mellan kolo-
nisering och beständigande. Det går att i direkt relation till avvägningen mel-
lan möjlighet och tydlighet ge sig in i en diskussion kring till exempel vikten 
av tydliga affärsmodeller kontra vikten av möjliga affärer. Det går däremot 
inte att utan vidare väcka en helt annan diskussion till liv, om ett annat di-
lemma, åtminstone utan att det blir ett tydligt brott i dialogen, ett nytt mo-
ment som ska introduceras och accepteras. Avvägningen rör tydlighet och 
möjlighet, inget annat; en dialog möjliggörs därmed på bekostnad av andra. 
Det är en begränsning, men en önskvärd sådan: den relevanta och centrala 
frågeställningen i ett företagssamarbete är avvägningen mellan kolonisering 
och beständigande och genom dilemmat mellan möjlighet och tydlighet är 
det också den avvägningen som hela tiden står i centrum för beslut och till 
slut också för handlande. Störande dialoger och diskussioner skjuts på så vis 
under det relevantas horisont där de inte kan distrahera eller förvirra. 

Som Edley (2001) påpekar är det ett misstag att betrakta retorik som ’bara 
ord’, som mer eller mindre tjusiga representationer av vad som egentligen 
pågår någon annanstans, utanför språket. Dilemmats retoriska figur är tvärt-
om ett särdeles potent verktyg för såväl retrospektiv, samtida och prospektiv 
mening, som det är en resurs för att mobilisera handling (Edley, 2001). Det 
går med dilemmat att både förklara och överväga vad man gjort, vad man 
gör och vad man ska göra. Därigenom slås en bro över det grundläggande 
glappet mellan nutid och framtid och mellan intention och påverkan. Det 
som gör att konstruktionen håller ihop är förtroendets löfte om både tydlig-
het och möjlighet. I frånvaro av, eller rättare sagt mellan företagens rutiner, 
regler, och ledning, är det den enda försäkringen som finns om att bron 
sträcker sig hela vägen fram och inte slutar tvärt när glappet mellan nutid 
och framtid och mellan intention och påverkan utgörs av en avgrund. Förtro-
endets löfte skapar en ”skyddad värld av okunskap” (March, 1995, s. 437, 
min översättning). I denna värld kan företagssamarbetets ’dårskap’ tillåtas 
fortgå tills dess att dårskapen eventuellt visar sig vara en genialitet som går 
att kommersialisera (jmf. March, 1995).  

Czarniawska (2005) pekar ut paradoxen som en lämplig utgångspunkt för 
teoretiserande kring organisering. Det är endast med en sådan utgångspunkt 
som det finns hopp om att på ett meningsfullt och användbart sätt kunna tala 
om organiserandets paralogiska verklighet och det är endast med en sådan 
utgångspunkt som doxan, det vi tror oss veta, kan utvecklas utöver sig själv 
till sin egen negation, paradoxen (Barthes, 1980; Czarniawska, 2005). Pa-
radoxen kan emellertid stå som budord inte bara för teoretiserandet kring 
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organiserig, utan även för organiserandet i sig. Men, som March (1996) på-
pekar: ju mer allt förändras, desto mer förblir allt detsamma. Bättre än den 
generella paradoxen förmår därför oxymoron – det spetsfundigt dumma – 
fånga organiseringens kärna. Oxymoron är ett specialfall av paradox som 
sammanfogar oförenligheter som i kombination ändå är fruktbara, till exem-
pel talande tystnad, eller det vackra bitterljuv. Här märks en skillnad mot 
paradoxen i den mening Czarniawska använder ordet. I en oxymoron tar inte 
den ena delen av oförenligheten död på den andra; det bitterljuva är inte ljuvt 
i stället för bittert, men blir fruktbart just därför att det bittra kvarstår. 

Kanske är det så man i hoppfulla – March (1996) skulle säga ’romantiska’ 
– stunder får betrakta förtroendets organiseringsmetod: varken som dilemma 
eller generell paradox; men som en oxymoron som förenar nutid med fram-
tid, det kända med det okända, det faktiska med det kontrafaktiska, intention 
med påverkan, företaget med företagssamarbetet, inledande samarbete med 
kommersiellt förverkligande, tydlighet med möjlighet, kort sagt, koloniser-
ing med beständigande. 
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Bilaga 1: Intervjuer 

Intervjuprojekt 1 - Situationer 
Tabell 20: Intervjuprojekt Situationer. 

Företag Informanter/intervjuer Datum 

Produkt- och tjänsteleverantör i 
internationell koncern 

Affärsenhetschef 1 2006-04-13 
Marknadschef 2006-04-13 

 Exportansvarig 2006-05-02 
 Affärsenhetschef 2 2006-05-03 
 Affärsenhetschef 3 2006-04-03 

Industriföretag i internationell 
koncern 

Marknadschef 1 2006-04-18 
Affärsenhetschef & tf Produktchef 2006-03-27 

 Marknadschef 2 2006-04-05 
 Affärsenhetschef 2006-04-12 
 Konceptutvecklare 2006-03-27 
Familjeägt verkstadsföretag Marknadschef 2006-02-22 
 Produkt- & Produktionschef 2006-04-25 
 Styrelseorförande 2006-04-19 
 VD 2006-03-19 
Generalagent till biltillverkare Reservdels- & Tillbehörschef 2006-05-16 
 Personalansvarig 2006-06-01 
 Produktchef 2006-05-16 
 Marknadschef 2006-05-04 

Komponenttillverkare till 
bilindustrin 

Marknadschef 2006-04-21 
Teknisk direktör 2006-03-21 

 VD 1 2006-03-17 
 VD 2 2006-02-16 
 Operation Manager 2006-04-17 
Konsultföretag VD 1 2006-03-21 
 VD 2 2006-01-31 
 Konsult1  2006-02-21 
 Konsult 2 2006-02-24 
 Externkonsult 2006-02-24 

Mjukvaruproducent och kon-
sultföretag 

Konsult 2006-03-01 
VD 2006-04-27 

 Affärsutvecklare, seniorkonsult 2006-05-23 
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Intervjuguide, intervjuprojekt 1 
Formuläret syftar till att få fram en översiktlig bild av hur företag i sin dagli-
ga verksamhet och i sin utvecklingsverksamhet drar nytta av kunskap och 
kompetens i företagets omgivning.  

Bakgrundsfakta  
• Organisationsdata (eventuell komplettering kan behövas).  
• Information om informanten:  

• Formell titel/position?  
• Huvudsaklig(a) arbetsuppgift(er)?  
• Tid i företaget?  
• Bakgrund (utbildning, andra viktiga jobb etcetera)?  

Kunskapsrelationer – maxilista  
• Vilka personer och/eller organisationer utanför företaget (i punktform) är 

de viktigaste källorna till kunskap och kompetens, som företaget har nyt-
ta av både i den dagliga verksamheten och i utvecklingen av verksamhe-
ten?  

• Tyngdpunkten i intervjun ska ligga på fråga 4. Om informan-
ten ger en lista med fler än 10 relationer, be honom/henne 
värdera vilka 10 som är viktigast.  

Kunskapsrelationer – detaljerad lista  
• För varje angiven relation i fråga 3 (max 10 stycken), fråga om följande:  

• Hur uppstod denna relation?  
• Vilka är formerna för denna relation?  
• Varför har Du denna relation?  
• Vad får Du ut av denna relation?  
• Hur viktig är denna relation, och varför är den viktig?  
• Vilket stöd respektive hinder finns för relationens utveckling 

och fortsatta existens?  
• Vilka risker rymmer relationen?  
• Hur förvaltas, leds och utvärderas relationen?  
• Av vem eller vilka (angående fråga h)?  
• Vilken roll har IT och andra tekniska hjälpmedel för relatio-

nen?  
• Mot bakgrund av dessa frågor om externa aktörer – anser Du att företa-

gets ägare och/eller styrelse är viktiga för företagets kunskapsförsörjning 
(om ’ja’, specificera i enlighet med a-j under fråga 4)?  

• Givet föregående diskussion – kan Du se att Du ingår som en viktig del i 
någon annans nätverk?  
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Intervjuprojekt 2 - Dilemma 
Tabell 21: Intervjuprojekt Dilemma. 

Företaga Informanter/intervjuerb Datum Anmärkning 

Internationellt tillverkningsfö-
retag Internkonsult  2007-02-21 

Förberedande intervju 
(ej inspelad) 

Mjukvaruproducent och kon-
sultföretag Grundare  2007-02-27 

Förberedande intervju 
(ej inspelad) 

Fåmansbolag i tjänstesektorn Bolagsman 2007-08-24 Förberedande intervju 
Enmansbolag i tjänstesektorn Bolagsman 2007-08-29 Förberedande intervju 
Företag a Informant 1 2008-07-01  
 Informant 2 2008-02-21  
 Informant 3 2008-04-18  
Företag b Informant 4 2008-06-16  
 Informant 5 2008-10-03  
Företag c Informant 6 2008-09-17  
 Informant 7 2008-10-09  
Företag d Informant 8 2008-05-05  
 Informant 8 2008-10-10  
 Informant 9 och 10 2008-09-26 Två informanter 
 Informant 11 2008-01-14  
Företag e  Informant 12  2008-06-11 Intervju på engelska 
Företag f Informant 13 2008-11-07  
 Informant 14 2007-12-15  
a) Företag a–f är stora svenska listade exportföretag. 
b) Informant 1-14 är medarbetare med storerfarenhet av företagssamarbeten. 
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Bilaga 2: Publicerings- och citeringsstatistik 

Absolut och relativ publicerings- och citeringsstatistik 
Tabell 22: Antal publiceringar och citeringar i Social Sciences Citation Index 
(SSCI) för begreppet Trust, absoluta tal. 

År Citeringar Publiceringar 

1990 1 4 
1991 1 7 
1992 1 16 
1993 25 19 
1994 50 26 
1995 79 34 
1996 170 54 
1997 378 54 
1998 615 73 
1999 679 76 
2000 925 100 
2001 1 144 111 
2002 1 485 132 
2003 2 129 181 
2004 2 421 161 
2005 3 275 212 
2006 4 504 248 
2007 5 701 255 
2008 7 688 308 

 
Tabell 23: Managementbegrepp rangordnade efter relativ utveckling av citeringar 
och publiceringar i Social Sciences Citation Index (SSCI) 1995-2008. 

Managementbegrepp rangordnade efter relativ utveckling 1995-2008 

1 Supply 34 Cultural OR Culture 67 Companies OR Company 
2 Trust 35 Brand 68 Choice 
3 Governance 36 Market OR Markets 69 Strategic ORc 
4 Capabilities 37 Communication 70 Levels 
5 Knowledge 38 Ethics OR Ethical 71 Corporate 
6 Practical 39 Business 72 Industrial OR Industry 
7 Value 40 National 73 Transportation 
8 Capital 41 Commitment 74 Cost OR Costs 
9 Innovation 42 Employee OR Employees 75 Quality 
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10 Positive 43 Global 76 People 
11 Social 44 Leadership 77 Work 
12 Customer OR Customers 45 Performance 78 Organization ORd 
13 Countries 46 Competition 79 Success 
14 International 47 Public 80 Conflict 
15 Advantage 48 Service OR Services 81 Environment ORe 
16 Demand 49 Learning 82 Values 
17 Capacity 50 Inventory 83 Differences 
18 Influence 51 Economic OR Economics 84 Power 
19 Firm OR Firms 52 Product OR Products 85 Operations 
20 Investment 53 Behavior 86 Structure 
21 Price 54 Human 87 Change 
22 Relations ORa 55 Perceptions 88 Decision OR Decisions 
23 Growth 56 Satisfaction 89 Process OR Processes 
24 Trade 57 Technology 90 Project 
25 Context 58 Manage ORb 91 System OR Systems 
26 Resource OR Resources 59 Develop OR Development 92 Advertising 
27 Risk 60 Marketing 93 Control 
28 Practice OR Practices 61 Potential 94 Optimal 
29 Dynamic 62 Experience 95 Engineering 
30 Network OR Networks 63 Policy 96 Job 
31 Competitive 64 World 97 Manufacturing 
32 Consumer OR Consumers 65 Individual 98 Production 
33 Financial 66 Information 99 Planning 
    100 Computer 
a) Relations OR Relationship OR Relationships 
b) Manage OR Management OR Managers 
c) Strategic OR Strategies OR Strategy 
d) Organization OR Organizational OR Organizations 
e) Environment OR Environmental 
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Bilaga 2: Publicerings- och citeringsstatistik 

Absolut och relativ publicerings- och citeringsstatistik 
Tabell 22: Antal publiceringar och citeringar i Social Sciences Citation Index 
(SSCI) för begreppet Trust, absoluta tal. 

År Citeringar Publiceringar 

1990 1 4 
1991 1 7 
1992 1 16 
1993 25 19 
1994 50 26 
1995 79 34 
1996 170 54 
1997 378 54 
1998 615 73 
1999 679 76 
2000 925 100 
2001 1 144 111 
2002 1 485 132 
2003 2 129 181 
2004 2 421 161 
2005 3 275 212 
2006 4 504 248 
2007 5 701 255 
2008 7 688 308 

 
Tabell 23: Managementbegrepp rangordnade efter relativ utveckling av citeringar 
och publiceringar i Social Sciences Citation Index (SSCI) 1995-2008. 

Managementbegrepp rangordnade efter relativ utveckling 1995-2008 

1 Supply 34 Cultural OR Culture 67 Companies OR Company 
2 Trust 35 Brand 68 Choice 
3 Governance 36 Market OR Markets 69 Strategic ORc 
4 Capabilities 37 Communication 70 Levels 
5 Knowledge 38 Ethics OR Ethical 71 Corporate 
6 Practical 39 Business 72 Industrial OR Industry 
7 Value 40 National 73 Transportation 
8 Capital 41 Commitment 74 Cost OR Costs 
9 Innovation 42 Employee OR Employees 75 Quality 
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10 Positive 43 Global 76 People 
11 Social 44 Leadership 77 Work 
12 Customer OR Customers 45 Performance 78 Organization ORd 
13 Countries 46 Competition 79 Success 
14 International 47 Public 80 Conflict 
15 Advantage 48 Service OR Services 81 Environment ORe 
16 Demand 49 Learning 82 Values 
17 Capacity 50 Inventory 83 Differences 
18 Influence 51 Economic OR Economics 84 Power 
19 Firm OR Firms 52 Product OR Products 85 Operations 
20 Investment 53 Behavior 86 Structure 
21 Price 54 Human 87 Change 
22 Relations ORa 55 Perceptions 88 Decision OR Decisions 
23 Growth 56 Satisfaction 89 Process OR Processes 
24 Trade 57 Technology 90 Project 
25 Context 58 Manage ORb 91 System OR Systems 
26 Resource OR Resources 59 Develop OR Development 92 Advertising 
27 Risk 60 Marketing 93 Control 
28 Practice OR Practices 61 Potential 94 Optimal 
29 Dynamic 62 Experience 95 Engineering 
30 Network OR Networks 63 Policy 96 Job 
31 Competitive 64 World 97 Manufacturing 
32 Consumer OR Consumers 65 Individual 98 Production 
33 Financial 66 Information 99 Planning 
    100 Computer 
a) Relations OR Relationship OR Relationships 
b) Manage OR Management OR Managers 
c) Strategic OR Strategies OR Strategy 
d) Organization OR Organizational OR Organizations 
e) Environment OR Environmental 
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Bilaga 3: Korpusar och konkordanser 

Korpusar 

Sökkriterier 
Sökkriterier per 2009-04-05 i Social Sciences Citation Index (SSCI) för ur-
val av artiklar till korpusar: 
 
Artiklar om Betrayal: 

ts=betray* AND Language=(English) AND Document Type=(Article) 
Refined by: Subject Areas=( BUSINESS OR MANAGEMENT OR OPER-
ATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE ) 
Databases=SSCI Timespan=1990-2008 
 
Artiklar om Trust: 

ts=trust NOT ts=betray* AND Language=(English) AND Document 
Type=(Article) 
Refined by: Subject Areas=( MANAGEMENT OR BUSINESS OR OPER-
ATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE ) 
Databases=SSCI Timespan=1990-2008 
 
Artiklar om Control: 

ts=control NOT ts=betray* NOT ts=trust AND Language=(English) AND 
Document Type=(Article) 
Refined by: Subject Areas=( MANAGEMENT OR BUSINESS OR OPER-
ATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE ) 
Databases=SSCI Timespan=1990-2008 
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Sammanfattning av korpusar 

Tabell 24:Korpusar. 

Korpus Begrepp Svensk motsvarighet H-värde Antal artiklar Antal ord 

Korpus T Trust Förtroende 84 84 833 688 
Korpus C Control Kontroll 83 82a 804 152 
Korpus B Betrayal* Svek 33b 30c 203 497 
*) Trunkerad till ’betray*’ 
a) Bortfall av en ej tillgänglig artikel. 
b) Inget h-värde har använts, siffran avser samtliga artiklar som matchat sökkriterierna. 
c) Tre artiklar som avser ej relevant betydelse av begreppet har uteslutits. 

Bibliografi över korpusar 

Artiklar i Korpus T 
Achrol, R. S. (1997). Changes in the theory of interorganizational relations in mar-

keting: Toward a network paradigm. Journal of the Academy of Marketing 
Science, 25(1), 56-71. 

Arino, A., & de la Torre, J. (1998). Learning from failure: Towards an evolutionary 
model of collaborative ventures. Organization Science, 9(3), 306-325. 

Aulakh, P. S., Kotabe, M., & Sahay, A. (1996). Trust and performance in cross-
border marketing partnerships: A behavioral approach. Journal of International 
Business Studies, 27(5), 1005-1032. 

Ba, S. L., & Pavlou, P. A. (2002). Evidence of the effect of trust building technology 
in electronic markets: Price premiums and buyer behavior. Mis Quarterly, 26(3), 
243-268. 

Barney, J. B., & Hansen, M. H. (1994). Trustworthiness as a Source of Competitive 
Advantage. Strategic Management Journal, 15, 175-190. 

Bauer, T. N., & Green, S. G. (1996). Development of leader-member exchange: A 
longitudinal test. Academy of Management Journal, 39(6), 1538-1567. 

Bello, D. C., & Gilliland, D. I. (1997). The effect of output controls, process con-
trols, and flexibility on export channel performance. Journal of Marketing, 
61(1), 22-38. 

Bendapudi, N., & Berry, L. L. (1997). Customers' motivations for maintaining rela-
tionships with service providers. Journal of Retailing, 73(1), 15-37. 

Bhattacherjee, A. (2002). Individual trust in online firms: Scale development and 
initial test. Journal of Management Information Systems, 19(1), 211-241. 

Brockner, J., Siegel, P. A., Daly, J. P., Tyler, T., & Martin, C. (1997). When trust 
matters: The moderating effect of outcome favorability. Administrative Science 
Quarterly, 42(3), 558-583. 

Brynjolfsson, E., & Smith, M. D. (2000). Frictionless commerce? A comparison of 
Internet and conventional retailers. Management Science, 46(4), 563-585. 

Butler, J. K. (1991). Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust - 
Evolution of a Conditions of Trust Inventory. Journal of Management, 17(3), 
643-663. 

Cachon, G. P., & Lariviere, M. A. (2001). Contracting to assure supply: How to 
share demand forecasts in a supply chain. Management Science, 47(5), 629-646. 

Cannon, J. P., & Perreault, W. D. (1999). Buyer-seller relationships in business 
markets. Journal of Marketing Research, 36(4), 439-460. 
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Korpusar 

Sökkriterier 
Sökkriterier per 2009-04-05 i Social Sciences Citation Index (SSCI) för ur-
val av artiklar till korpusar: 
 
Artiklar om Betrayal: 

ts=betray* AND Language=(English) AND Document Type=(Article) 
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Sammanfattning av korpusar 

Tabell 24:Korpusar. 

Korpus Begrepp Svensk motsvarighet H-värde Antal artiklar Antal ord 

Korpus T Trust Förtroende 84 84 833 688 
Korpus C Control Kontroll 83 82a 804 152 
Korpus B Betrayal* Svek 33b 30c 203 497 
*) Trunkerad till ’betray*’ 
a) Bortfall av en ej tillgänglig artikel. 
b) Inget h-värde har använts, siffran avser samtliga artiklar som matchat sökkriterierna. 
c) Tre artiklar som avser ej relevant betydelse av begreppet har uteslutits. 

Bibliografi över korpusar 

Artiklar i Korpus T 
Achrol, R. S. (1997). Changes in the theory of interorganizational relations in mar-

keting: Toward a network paradigm. Journal of the Academy of Marketing 
Science, 25(1), 56-71. 
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model of collaborative ventures. Organization Science, 9(3), 306-325. 
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Bilaga 4: Semantiska fält 

Huvudfält 
Tabell 28: Semantiska huvudfält (Archer, et al., 2002). 

Semantiska huvudfält 

A General and Abstract Terms 
B  The Body & the Individual 
C  Arts & Crafts 
E  Emotional Actions, States & Processes 
F  Food & Farming 
G  Government & the Public Domain 
H  Architecture, Buildings, Houses & the Home 
I  Money & Commerce in Industry 
K  Entertainment, Sports and Games 
L  Life and living things 
M  Movement, Location, Travel & Transport 
N  Numbers & Measurement 
O  Substances, Materials, Objects & Equipment 
P  Education 
Q  Linguistic Actions, States & Processes: Communication 
S  Social Actions, States & Processes 
T  Time 
W  The World & Our Environment 
X  Psychological Actions, States & Processes 
Y  Science &Technology  
Z  Names and grammatical words (previously grammar bin) 

Tagset för SEMTAG (semantisk annotering) 
; UCREL Semantic Tagset 
; Uppdaterad till och med 2008-11-07 
; Hämtad från http://juilland.comp.lancs.ac.uk/wmatrix2/semtags.html, 2009-04-15 
; <PUNC> markerar .,!?:; 
; * avser trunkering 
; Sparard i txt-format kan bilagan användas som annoteringsfil 
 
<A1*> /description "General And Abstract Terms" 
<A1.1.1*> /description "General actions or making" 
<A1.1.1-*> /description "Inaction" 
<A1.1.2*> /description "Damaging and destroying" 
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45 Partner 67 Labor 64 Premeditated 51 
46 Semi-Strong 65 U 64 Revenge 51 
47 Alliance 64 Cause-Effect 63 Antisocial 51 
48 Credibility 63 Density 63 Deception 51 
49 Person 63 Ee 63 Likelihood 49 
50 Disposition 61 Bureaucratic 63 Violating 49 
a) Sociala aktörer med högre Keyness än ’Board’ i Konkordans C är inte självständiga bety-
delseord, utan ingår i nominalgrupper som ej är animata (t.ex. som i ’salesforce control’). 

Konkordanser baserade på förekomsten av Trust-Parties, 
Control-Board och Betrayal-Trustee 

Tabell 27: Konkordanser, begrepp och sociala aktörer. 

Konkordans Begrepp – Social aktör Svensk motsvarighet Antal ord 

Konkordans TP Trust – Parties Förtroende – Parter  4 425 
Konkordans CB Control – Board Kontroll – Styrelse 665 
Konkordans BT Betrayal – Trustee Svek – Betrodd person 2 024 
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Bilaga 4: Semantiska fält 

Huvudfält 
Tabell 28: Semantiska huvudfält (Archer, et al., 2002). 

Semantiska huvudfält 

A General and Abstract Terms 
B  The Body & the Individual 
C  Arts & Crafts 
E  Emotional Actions, States & Processes 
F  Food & Farming 
G  Government & the Public Domain 
H  Architecture, Buildings, Houses & the Home 
I  Money & Commerce in Industry 
K  Entertainment, Sports and Games 
L  Life and living things 
M  Movement, Location, Travel & Transport 
N  Numbers & Measurement 
O  Substances, Materials, Objects & Equipment 
P  Education 
Q  Linguistic Actions, States & Processes: Communication 
S  Social Actions, States & Processes 
T  Time 
W  The World & Our Environment 
X  Psychological Actions, States & Processes 
Y  Science &Technology  
Z  Names and grammatical words (previously grammar bin) 

Tagset för SEMTAG (semantisk annotering) 
; UCREL Semantic Tagset 
; Uppdaterad till och med 2008-11-07 
; Hämtad från http://juilland.comp.lancs.ac.uk/wmatrix2/semtags.html, 2009-04-15 
; <PUNC> markerar .,!?:; 
; * avser trunkering 
; Sparard i txt-format kan bilagan användas som annoteringsfil 
 
<A1*> /description "General And Abstract Terms" 
<A1.1.1*> /description "General actions or making" 
<A1.1.1-*> /description "Inaction" 
<A1.1.2*> /description "Damaging and destroying" 
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<A1.1.2-*> /description "Fixing and mending" 
<A1.2*> /description "Suitability" 
<A1.2+*> /description "Suitable" 
<A1.2-*> /description "Unsuitable" 
<A1.3*> /description "Caution" 
<A1.3+*> /description "Cautious" 
<A1.3-*> /description "No caution" 
<A1.4*> /description "Chance, luck" 
<A1.4+*> /description "Lucky" 
<A1.4-*> /description "Unlucky" 
<A1.5*> /description "Use" 
<A1.5.1*> /description "Using" 
<A1.5.1+*> /description "Used" 
<A1.5.1-*> /description "Unused" 
<A1.5.2*> /description "Usefulness" 
<A1.5.2+*> /description "Useful" 
<A1.5.2-*> /description "Useless" 
<A1.6*> /description "Concrete or Abstract " 
<A1.7+*> /description "Constraint" 
<A1.7-*> /description "No constraint" 
<A1.8+*> /description "Inclusion" 
<A1.8-*> /description "Exclusion" 
<A1.9*> /description "Avoiding" 
<A1.9-*> /description "Unavoidable" 
<A2*> /description "Affect" 
<A2.1*> /description "Modify, change" 
<A2.1+*> /description "Change" 
<A2.1-*> /description "No change" 
<A2.2*> /description "Cause&Effect or Connection" 
<A2.2+*> /description "Cause or Effect or Connected" 
<A2.2-*> /description "Unconnected" 
<A3*> /description "Being" 
<A3+*> /description "Existing" 
<A3-*> /description "Non-existing" 
<A4*> /description "Classification" 
<A4.1*> /description "Generally kinds, groups, examples" 
<A4.1-*> /description "Unclassified" 
<A4.2*> /description "Particular or general; detail" 
<A4.2+*> /description "Detailed" 
<A4.2-*> /description "General " 
<A5*> /description "Evaluation" 
<A5.1*> /description "Evaluation: Good or bad" 
<A5.1+*> /description "Evaluation: Good " 
<A5.1-*> /description "Evaluation: Bad" 
<A5.2*> /description "Evaluation: True or false" 
<A5.2+*> /description "Evaluation: True " 
<A5.2-*> /description "Evaluation: False" 
<A5.3*> /description "Evaluation: Accuracy" 
<A5.3+*> /description "Evaluation: Accurate" 
<A5.3-*> /description "Evaluation: Inaccurate" 
<A5.4*> /description "Evaluation: Authenticity" 
<A5.4+*> /description "Evaluation: Authentic" 
<A5.4-*> /description "Evaluation: Unauthentic" 
<A6*> /description "Comparing" 
<A6.1*> /description "Comparing: Similar or different" 
<A6.1+*> /description "Comparing: Similar " 
<A6.1-*> /description "Comparing: Different" 
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<A6.2*> /description "Comparing: Usual or unusual " 
<A6.2+*> /description "Comparing: Usual " 
<A6.2-*> /description "Comparing: Unusual " 
<A6.3*> /description "Comparing: Variety" 
<A6.3+*> /description "Comparing: Varied" 
<A6.3-*> /description "Comparing: Unvaried " 
<A7*> /description "Probability" 
<A7+*> /description "Likely" 
<A7-*> /description "Unlikely" 
<A8*> /description "Seem" 
<A9*> /description "Getting and giving; possession" 
<A9+*> /description "Getting and possession" 
<A9-*> /description "Giving " 
<A10*> /description "Open or closed; Hiding or Hidden; Finding; Showing" 
<A10+*> /description "Open; Finding; Showing" 
<A10-*> /description "Closed; Hiding or Hidden " 
<A11*> /description "Importance" 
<A11.1*> /description "Importance " 
<A11.1+*> /description "Important" 
<A11.1-*> /description "Unimportant" 
<A11.2*> /description "Noticeability" 
<A11.2+*> /description "Noticeable" 
<A11.2-*> /description "Unnoticeable" 
<A12*> /description "Easy or difficult" 
<A12+*> /description "Easy " 
<A12-*> /description "Difficult" 
<A13*> /description "Degree" 
<A13.1*> /description "Degree: Non-specific" 
<A13.2*> /description "Degree: Maximizers" 
<A13.3*> /description "Degree: Boosters" 
<A13.4*> /description "Degree: Approximators" 
<A13.5*> /description "Degree: Compromisers" 
<A13.6*> /description "Degree: Diminishers" 
<A13.7*> /description "Degree: Minimizers" 
<A14*> /description "Exclusivizers or particularizers" 
<A15*> /description "Safety or Danger" 
<A15+*> /description "Safe " 
<A15-*> /description "Danger" 
<B1*> /description "Anatomy and physiology" 
<B2*> /description "Health and disease" 
<B2+*> /description "Healthy" 
<B2-*> /description "Disease " 
<B3*> /description "Medicines and medical treatment" 
<B3-*> /description "Without medical treatment" 
<B4*> /description "Cleaning and personal care" 
<B4+*> /description "Clean " 
<B4-*> /description "Dirty " 
<B5*> /description "Clothes and personal belongings" 
<B5-*> /description "Without clothes " 
<C1*> /description "Arts and crafts" 
<E1*> /description "Emotional Actions, States And Processes General" 
<E1+*> /description "Emotional" 
<E1-*> /description "Unemotional " 
<E2*> /description "Liking" 
<E2+*> /description "Like" 
<E2-*> /description "Dislike" 
<E3*> /description "Calm or Violent or Angry" 
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<A1.1.2-*> /description "Fixing and mending" 
<A1.2*> /description "Suitability" 
<A1.2+*> /description "Suitable" 
<A1.2-*> /description "Unsuitable" 
<A1.3*> /description "Caution" 
<A1.3+*> /description "Cautious" 
<A1.3-*> /description "No caution" 
<A1.4*> /description "Chance, luck" 
<A1.4+*> /description "Lucky" 
<A1.4-*> /description "Unlucky" 
<A1.5*> /description "Use" 
<A1.5.1*> /description "Using" 
<A1.5.1+*> /description "Used" 
<A1.5.1-*> /description "Unused" 
<A1.5.2*> /description "Usefulness" 
<A1.5.2+*> /description "Useful" 
<A1.5.2-*> /description "Useless" 
<A1.6*> /description "Concrete or Abstract " 
<A1.7+*> /description "Constraint" 
<A1.7-*> /description "No constraint" 
<A1.8+*> /description "Inclusion" 
<A1.8-*> /description "Exclusion" 
<A1.9*> /description "Avoiding" 
<A1.9-*> /description "Unavoidable" 
<A2*> /description "Affect" 
<A2.1*> /description "Modify, change" 
<A2.1+*> /description "Change" 
<A2.1-*> /description "No change" 
<A2.2*> /description "Cause&Effect or Connection" 
<A2.2+*> /description "Cause or Effect or Connected" 
<A2.2-*> /description "Unconnected" 
<A3*> /description "Being" 
<A3+*> /description "Existing" 
<A3-*> /description "Non-existing" 
<A4*> /description "Classification" 
<A4.1*> /description "Generally kinds, groups, examples" 
<A4.1-*> /description "Unclassified" 
<A4.2*> /description "Particular or general; detail" 
<A4.2+*> /description "Detailed" 
<A4.2-*> /description "General " 
<A5*> /description "Evaluation" 
<A5.1*> /description "Evaluation: Good or bad" 
<A5.1+*> /description "Evaluation: Good " 
<A5.1-*> /description "Evaluation: Bad" 
<A5.2*> /description "Evaluation: True or false" 
<A5.2+*> /description "Evaluation: True " 
<A5.2-*> /description "Evaluation: False" 
<A5.3*> /description "Evaluation: Accuracy" 
<A5.3+*> /description "Evaluation: Accurate" 
<A5.3-*> /description "Evaluation: Inaccurate" 
<A5.4*> /description "Evaluation: Authenticity" 
<A5.4+*> /description "Evaluation: Authentic" 
<A5.4-*> /description "Evaluation: Unauthentic" 
<A6*> /description "Comparing" 
<A6.1*> /description "Comparing: Similar or different" 
<A6.1+*> /description "Comparing: Similar " 
<A6.1-*> /description "Comparing: Different" 
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<A6.2*> /description "Comparing: Usual or unusual " 
<A6.2+*> /description "Comparing: Usual " 
<A6.2-*> /description "Comparing: Unusual " 
<A6.3*> /description "Comparing: Variety" 
<A6.3+*> /description "Comparing: Varied" 
<A6.3-*> /description "Comparing: Unvaried " 
<A7*> /description "Probability" 
<A7+*> /description "Likely" 
<A7-*> /description "Unlikely" 
<A8*> /description "Seem" 
<A9*> /description "Getting and giving; possession" 
<A9+*> /description "Getting and possession" 
<A9-*> /description "Giving " 
<A10*> /description "Open or closed; Hiding or Hidden; Finding; Showing" 
<A10+*> /description "Open; Finding; Showing" 
<A10-*> /description "Closed; Hiding or Hidden " 
<A11*> /description "Importance" 
<A11.1*> /description "Importance " 
<A11.1+*> /description "Important" 
<A11.1-*> /description "Unimportant" 
<A11.2*> /description "Noticeability" 
<A11.2+*> /description "Noticeable" 
<A11.2-*> /description "Unnoticeable" 
<A12*> /description "Easy or difficult" 
<A12+*> /description "Easy " 
<A12-*> /description "Difficult" 
<A13*> /description "Degree" 
<A13.1*> /description "Degree: Non-specific" 
<A13.2*> /description "Degree: Maximizers" 
<A13.3*> /description "Degree: Boosters" 
<A13.4*> /description "Degree: Approximators" 
<A13.5*> /description "Degree: Compromisers" 
<A13.6*> /description "Degree: Diminishers" 
<A13.7*> /description "Degree: Minimizers" 
<A14*> /description "Exclusivizers or particularizers" 
<A15*> /description "Safety or Danger" 
<A15+*> /description "Safe " 
<A15-*> /description "Danger" 
<B1*> /description "Anatomy and physiology" 
<B2*> /description "Health and disease" 
<B2+*> /description "Healthy" 
<B2-*> /description "Disease " 
<B3*> /description "Medicines and medical treatment" 
<B3-*> /description "Without medical treatment" 
<B4*> /description "Cleaning and personal care" 
<B4+*> /description "Clean " 
<B4-*> /description "Dirty " 
<B5*> /description "Clothes and personal belongings" 
<B5-*> /description "Without clothes " 
<C1*> /description "Arts and crafts" 
<E1*> /description "Emotional Actions, States And Processes General" 
<E1+*> /description "Emotional" 
<E1-*> /description "Unemotional " 
<E2*> /description "Liking" 
<E2+*> /description "Like" 
<E2-*> /description "Dislike" 
<E3*> /description "Calm or Violent or Angry" 
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<E3+*> /description "Calm " 
<E3-*> /description "Violent or Angry" 
<E4*> /description "Happiness and Contentment " 
<E4.1*> /description "Happy or sad " 
<E4.1+*> /description "Happy " 
<E4.1-*> /description "Sad " 
<E4.2*> /description "Contentment" 
<E4.2+*> /description "Content" 
<E4.2-*> /description "Discontent" 
<E5*> /description "Bravery and Fear " 
<E5+*> /description "Bravery " 
<E5-*> /description "Fear or shock" 
<E6*> /description "Worry and confidence" 
<E6+*> /description "Confident" 
<E6-*> /description "Worry " 
<F1*> /description "Food" 
<F1+*> /description "Abundance of food" 
<F1-*> /description "Lack of food" 
<F2*> /description "Drinks and alcohol" 
<F2+*> /description "Excessive drinking" 
<F2-*> /description "Not drinking" 
<F3*> /description "Smoking and non-medical drugs" 
<F3+*> /description "Smoking and drugs abuse" 
<F3-*> /description "Non-smoking or no use of drugs" 
<F4*> /description "Farming & Horticulture" 
<F4-*> /description "Uncultivated" 
<G1*> /description "Government and Politics " 
<G1.1*> /description "Government" 
<G1.1-*> /description "Non-governmental" 
<G1.2*> /description "Politics" 
<G1.2-*> /description "Non-political" 
<G2*> /description "Crime, law and order" 
<G2.1*> /description "Law and order" 
<G2.1+*> /description "Lawful" 
<G2.1-*> /description "Crime " 
<G2.2*> /description "General ethics" 
<G2.2+*> /description "Ethical" 
<G2.2-*> /description "Unethical" 
<G3*> /description "Warfare, defence and the army; weapons" 
<G3-*> /description "Anti-war " 
<H1*> /description "Architecture, houses and buildings" 
<H2*> /description "Parts of buildings" 
<H3*> /description "Areas around or near houses" 
<H4*> /description "Residence" 
<H4-*> /description "Non-resident" 
<H5*> /description "Furniture and household fittings" 
<H5-*> /description "Unfurnished" 
<I1*> /description "Money generally" 
<I1.1*> /description "Money and pay" 
<I1.1+*> /description "Money: Affluence" 
<I1.1-*> /description "Money: Lack" 
<I1.2*> /description "Money: Debts" 
<I1.2+*> /description "Spending and money loss " 
<I1.2-*> /description "Debt-free" 
<I1.3*> /description "Money: Cost and price" 
<I1.3+*> /description "Expensive" 
<I1.3-*> /description "Cheap" 
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<I2*> /description "Business" 
<I2.1*> /description "Business: Generally" 
<I2.1-*> /description "Non-commercial" 
<I2.2*> /description "Business: Selling" 
<I3*> /description "Work and employment" 
<I3.1*> /description "Work and employment: Generally" 
<I3.1-*> /description "Unemployed" 
<I3.2*> /description "Work and employment: Professionalism" 
<I3.2+*> /description "Professional" 
<I3.2-*> /description "Unprofessional" 
<I4*> /description "Industry " 
<I4-*> /description "No industry " 
<K1*> /description "Entertainment generally" 
<K2*> /description "Music and related activities" 
<K3*> /description "Recorded sound" 
<K4*> /description "Drama, the theatre and show business" 
<K5*> /description "Sports and games generally" 
<K5.1*> /description "Sports" 
<K5.2*> /description "Games" 
<K6*> /description "Children’s games and toys" 
<L1*> /description "Life and living things" 
<L1+*> /description "Alive" 
<L1-*> /description "Dead" 
<L2*> /description "Living creatures: animals, birds, etc. " 
<L2-*> /description "No living creatures " 
<L3*> /description "Plants" 
<L3-*> /description "No plants" 
<M1*> /description "Moving, coming and going" 
<M2*> /description "Putting, pulling, pushing, transporting" 
<M3*> /description "Vehicles and transport on land" 
<M4*> /description "Sailing, swimming, etc." 
<M4-*> /description "Non-swimming" 
<M5*> /description "Flying and aircraft " 
<M6*> /description "Location and direction" 
<M7*> /description "Places" 
<M8*> /description "Stationary" 
<N1*> /description "Numbers " 
<N2*> /description "Mathematics" 
<N3*> /description "Measurement" 
<N3.1*> /description "Measurement: General" 
<N3.2*> /description "Measurement: Size " 
<N3.2+*> /description "Size: Big " 
<N3.2-*> /description "Size: Small " 
<N3.3*> /description "Measurement: Distance" 
<N3.3+*> /description "Distance: Far" 
<N3.3-*> /description "Distance: Near" 
<N3.4*> /description "Measurement: Volume" 
<N3.4+*> /description "Volume: Inflated" 
<N3.4-*> /description "Volume: Compressed" 
<N3.5*> /description "Measurement: Weight" 
<N3.5+*> /description "Weight: Heavy" 
<N3.5-*> /description "Weight: Light" 
<N3.6*> /description "Measurement: Area" 
<N3.6+*> /description "Spacious" 
<N3.7*> /description "Measurement: Length & height" 
<N3.7+*> /description "Long, tall and wide" 
<N3.7-*> /description "Short and narrow" 
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<E3+*> /description "Calm " 
<E3-*> /description "Violent or Angry" 
<E4*> /description "Happiness and Contentment " 
<E4.1*> /description "Happy or sad " 
<E4.1+*> /description "Happy " 
<E4.1-*> /description "Sad " 
<E4.2*> /description "Contentment" 
<E4.2+*> /description "Content" 
<E4.2-*> /description "Discontent" 
<E5*> /description "Bravery and Fear " 
<E5+*> /description "Bravery " 
<E5-*> /description "Fear or shock" 
<E6*> /description "Worry and confidence" 
<E6+*> /description "Confident" 
<E6-*> /description "Worry " 
<F1*> /description "Food" 
<F1+*> /description "Abundance of food" 
<F1-*> /description "Lack of food" 
<F2*> /description "Drinks and alcohol" 
<F2+*> /description "Excessive drinking" 
<F2-*> /description "Not drinking" 
<F3*> /description "Smoking and non-medical drugs" 
<F3+*> /description "Smoking and drugs abuse" 
<F3-*> /description "Non-smoking or no use of drugs" 
<F4*> /description "Farming & Horticulture" 
<F4-*> /description "Uncultivated" 
<G1*> /description "Government and Politics " 
<G1.1*> /description "Government" 
<G1.1-*> /description "Non-governmental" 
<G1.2*> /description "Politics" 
<G1.2-*> /description "Non-political" 
<G2*> /description "Crime, law and order" 
<G2.1*> /description "Law and order" 
<G2.1+*> /description "Lawful" 
<G2.1-*> /description "Crime " 
<G2.2*> /description "General ethics" 
<G2.2+*> /description "Ethical" 
<G2.2-*> /description "Unethical" 
<G3*> /description "Warfare, defence and the army; weapons" 
<G3-*> /description "Anti-war " 
<H1*> /description "Architecture, houses and buildings" 
<H2*> /description "Parts of buildings" 
<H3*> /description "Areas around or near houses" 
<H4*> /description "Residence" 
<H4-*> /description "Non-resident" 
<H5*> /description "Furniture and household fittings" 
<H5-*> /description "Unfurnished" 
<I1*> /description "Money generally" 
<I1.1*> /description "Money and pay" 
<I1.1+*> /description "Money: Affluence" 
<I1.1-*> /description "Money: Lack" 
<I1.2*> /description "Money: Debts" 
<I1.2+*> /description "Spending and money loss " 
<I1.2-*> /description "Debt-free" 
<I1.3*> /description "Money: Cost and price" 
<I1.3+*> /description "Expensive" 
<I1.3-*> /description "Cheap" 
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<I2*> /description "Business" 
<I2.1*> /description "Business: Generally" 
<I2.1-*> /description "Non-commercial" 
<I2.2*> /description "Business: Selling" 
<I3*> /description "Work and employment" 
<I3.1*> /description "Work and employment: Generally" 
<I3.1-*> /description "Unemployed" 
<I3.2*> /description "Work and employment: Professionalism" 
<I3.2+*> /description "Professional" 
<I3.2-*> /description "Unprofessional" 
<I4*> /description "Industry " 
<I4-*> /description "No industry " 
<K1*> /description "Entertainment generally" 
<K2*> /description "Music and related activities" 
<K3*> /description "Recorded sound" 
<K4*> /description "Drama, the theatre and show business" 
<K5*> /description "Sports and games generally" 
<K5.1*> /description "Sports" 
<K5.2*> /description "Games" 
<K6*> /description "Children’s games and toys" 
<L1*> /description "Life and living things" 
<L1+*> /description "Alive" 
<L1-*> /description "Dead" 
<L2*> /description "Living creatures: animals, birds, etc. " 
<L2-*> /description "No living creatures " 
<L3*> /description "Plants" 
<L3-*> /description "No plants" 
<M1*> /description "Moving, coming and going" 
<M2*> /description "Putting, pulling, pushing, transporting" 
<M3*> /description "Vehicles and transport on land" 
<M4*> /description "Sailing, swimming, etc." 
<M4-*> /description "Non-swimming" 
<M5*> /description "Flying and aircraft " 
<M6*> /description "Location and direction" 
<M7*> /description "Places" 
<M8*> /description "Stationary" 
<N1*> /description "Numbers " 
<N2*> /description "Mathematics" 
<N3*> /description "Measurement" 
<N3.1*> /description "Measurement: General" 
<N3.2*> /description "Measurement: Size " 
<N3.2+*> /description "Size: Big " 
<N3.2-*> /description "Size: Small " 
<N3.3*> /description "Measurement: Distance" 
<N3.3+*> /description "Distance: Far" 
<N3.3-*> /description "Distance: Near" 
<N3.4*> /description "Measurement: Volume" 
<N3.4+*> /description "Volume: Inflated" 
<N3.4-*> /description "Volume: Compressed" 
<N3.5*> /description "Measurement: Weight" 
<N3.5+*> /description "Weight: Heavy" 
<N3.5-*> /description "Weight: Light" 
<N3.6*> /description "Measurement: Area" 
<N3.6+*> /description "Spacious" 
<N3.7*> /description "Measurement: Length & height" 
<N3.7+*> /description "Long, tall and wide" 
<N3.7-*> /description "Short and narrow" 
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<N3.8*> /description "Measurement: Speed" 
<N3.8+*> /description "Speed: Fast" 
<N3.8-*> /description "Speed: Slow" 
<N4*> /description "Linear order" 
<N4-*> /description "Nonlinear " 
<N5*> /description "Quantities" 
<N5+*> /description "Quantities: many or much" 
<N5-*> /description "Quantities: little" 
<N5.1*> /description "Entirety; maximum" 
<N5.1+*> /description "Entire; maximum" 
<N5.1-*> /description "Part" 
<N5.2*> /description "Exceeding " 
<N5.2+*> /description "Exceed; waste" 
<N6*> /description "Frequency" 
<N6+*> /description "Frequent" 
<N6-*> /description "Infrequent" 
<O1*> /description "Substances and materials generally" 
<O1.1*> /description "Substances and materials: Solid" 
<O1.2*> /description "Substances and materials: Liquid" 
<O1.2-*> /description "Dry" 
<O1.3*> /description "Substances and materials: Gas" 
<O1.3-*> /description "Gasless" 
<O2*> /description "Objects generally" 
<O3*> /description "Electricity and electrical equipment" 
<O4*> /description "Physical attributes" 
<O4.1*> /description "General appearance and physical properties" 
<O4.2*> /description "Judgement of appearance" 
<O4.2+*> /description "Judgement of appearance: Beautiful" 
<O4.2-*> /description "Judgement of appearance: Ugly" 
<O4.3*> /description "Colour and colour patterns" 
<O4.4*> /description "Shape" 
<O4.5*> /description "Texture" 
<O4.6*> /description "Temperature " 
<O4.6+*> /description "Temperature: Hot or on fire " 
<O4.6-*> /description "Temperature: Cold " 
<P1*> /description "Education in general" 
<P1-*> /description "Not educated" 
<Q1*> /description "Linguistic Actions, States And Processes; Communication" 
<Q1.1*> /description "Linguistic Actions, States And Processes; Communication" 
<Q1.2*> /description "Paper documents and writing" 
<Q1.2-*> /description "Unwritten" 
<Q1.3*> /description "Telecommunications" 
<Q2*> /description "Speech " 
<Q2.1*> /description "Speech: Communicative" 
<Q2.1+*> /description "Speech: Talkative" 
<Q2.1-*> /description "Speech: Not communicating" 
<Q2.2*> /description "Speech acts" 
<Q2.2-*> /description "Speech acts: Not speaking" 
<Q3*> /description "Language, speech and grammar" 
<Q3-*> /description "Non-verbal" 
<Q4*> /description "The Media" 
<Q4.1*> /description "The Media: Books" 
<Q4.2*> /description "The Media: Newspapers etc." 
<Q4.3*> /description "The Media: TV, Radio and Cinema" 
<S1*> /description "Social Actions, States And Processes" 
<S1.1*> /description "Social Actions, States And Processes" 
<S1.1.1*> /description "Social Actions, States And Processes" 
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<S1.1.2*> /description "Reciprocity" 
<S1.1.2+*> /description "Reciprocal" 
<S1.1.2-*> /description "Unilateral" 
<S1.1.3*> /description "Participation" 
<S1.1.3+*> /description "Participating" 
<S1.1.3-*> /description "Non-participating" 
<S1.1.4*> /description "Deserve" 
<S1.1.4+*> /description "Deserving" 
<S1.1.4-*> /description "Undeserving" 
<S1.2*> /description "Personality traits" 
<S1.2.1*> /description "Approachability and Friendliness" 
<S1.2.1+*> /description "Informal or Friendly" 
<S1.2.1-*> /description "Formal or Unfriendly" 
<S1.2.2*> /description "Avarice" 
<S1.2.2+*> /description "Greedy" 
<S1.2.2-*> /description "Generous" 
<S1.2.3*> /description "Egoism" 
<S1.2.3+*> /description "Selfish" 
<S1.2.3-*> /description "Unselfish" 
<S1.2.4*> /description "Politeness" 
<S1.2.4+*> /description "Polite" 
<S1.2.4-*> /description "Impolite" 
<S1.2.5*> /description "Toughness; strong or weak" 
<S1.2.5+*> /description "Tough or strong " 
<S1.2.5-*> /description "Weak" 
<S1.2.6*> /description "Common sense" 
<S1.2.6+*> /description "Sensible" 
<S1.2.6-*> /description "Foolish" 
<S2*> /description "People" 
<S2-*> /description "No people" 
<S2.1*> /description "People: Female" 
<S2.1-*> /description "Not feminine" 
<S2.2*> /description "People: Male " 
<S3*> /description "Relationship" 
<S3.1*> /description "Personal relationship: General" 
<S3.1-*> /description "No personal relationship " 
<S3.2*> /description "Relationship: Intimacy and sex" 
<S3.2+*> /description "Relationship: Sexual" 
<S3.2-*> /description "Relationship: Asexual" 
<S4*> /description "Kin" 
<S4-*> /description "No kin" 
<S5*> /description "Groups and affiliation" 
<S5+*> /description "Belonging to a group " 
<S5-*> /description "Not part of a group" 
<S6*> /description "Obligation and necessity" 
<S6+*> /description "Strong obligation or necessity" 
<S6-*> /description "No obligation or necessity" 
<S7*> /description "Power relationship" 
<S7.1*> /description "Power, organizing" 
<S7.1+*> /description "In power " 
<S7.1-*> /description "No power " 
<S7.2*> /description "Respect" 
<S7.2+*> /description "Respected" 
<S7.2-*> /description "No respect" 
<S7.3*> /description "Competition" 
<S7.3+*> /description "Competitive" 
<S7.3-*> /description "No competition" 
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<N3.8*> /description "Measurement: Speed" 
<N3.8+*> /description "Speed: Fast" 
<N3.8-*> /description "Speed: Slow" 
<N4*> /description "Linear order" 
<N4-*> /description "Nonlinear " 
<N5*> /description "Quantities" 
<N5+*> /description "Quantities: many or much" 
<N5-*> /description "Quantities: little" 
<N5.1*> /description "Entirety; maximum" 
<N5.1+*> /description "Entire; maximum" 
<N5.1-*> /description "Part" 
<N5.2*> /description "Exceeding " 
<N5.2+*> /description "Exceed; waste" 
<N6*> /description "Frequency" 
<N6+*> /description "Frequent" 
<N6-*> /description "Infrequent" 
<O1*> /description "Substances and materials generally" 
<O1.1*> /description "Substances and materials: Solid" 
<O1.2*> /description "Substances and materials: Liquid" 
<O1.2-*> /description "Dry" 
<O1.3*> /description "Substances and materials: Gas" 
<O1.3-*> /description "Gasless" 
<O2*> /description "Objects generally" 
<O3*> /description "Electricity and electrical equipment" 
<O4*> /description "Physical attributes" 
<O4.1*> /description "General appearance and physical properties" 
<O4.2*> /description "Judgement of appearance" 
<O4.2+*> /description "Judgement of appearance: Beautiful" 
<O4.2-*> /description "Judgement of appearance: Ugly" 
<O4.3*> /description "Colour and colour patterns" 
<O4.4*> /description "Shape" 
<O4.5*> /description "Texture" 
<O4.6*> /description "Temperature " 
<O4.6+*> /description "Temperature: Hot or on fire " 
<O4.6-*> /description "Temperature: Cold " 
<P1*> /description "Education in general" 
<P1-*> /description "Not educated" 
<Q1*> /description "Linguistic Actions, States And Processes; Communication" 
<Q1.1*> /description "Linguistic Actions, States And Processes; Communication" 
<Q1.2*> /description "Paper documents and writing" 
<Q1.2-*> /description "Unwritten" 
<Q1.3*> /description "Telecommunications" 
<Q2*> /description "Speech " 
<Q2.1*> /description "Speech: Communicative" 
<Q2.1+*> /description "Speech: Talkative" 
<Q2.1-*> /description "Speech: Not communicating" 
<Q2.2*> /description "Speech acts" 
<Q2.2-*> /description "Speech acts: Not speaking" 
<Q3*> /description "Language, speech and grammar" 
<Q3-*> /description "Non-verbal" 
<Q4*> /description "The Media" 
<Q4.1*> /description "The Media: Books" 
<Q4.2*> /description "The Media: Newspapers etc." 
<Q4.3*> /description "The Media: TV, Radio and Cinema" 
<S1*> /description "Social Actions, States And Processes" 
<S1.1*> /description "Social Actions, States And Processes" 
<S1.1.1*> /description "Social Actions, States And Processes" 
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<S1.1.2*> /description "Reciprocity" 
<S1.1.2+*> /description "Reciprocal" 
<S1.1.2-*> /description "Unilateral" 
<S1.1.3*> /description "Participation" 
<S1.1.3+*> /description "Participating" 
<S1.1.3-*> /description "Non-participating" 
<S1.1.4*> /description "Deserve" 
<S1.1.4+*> /description "Deserving" 
<S1.1.4-*> /description "Undeserving" 
<S1.2*> /description "Personality traits" 
<S1.2.1*> /description "Approachability and Friendliness" 
<S1.2.1+*> /description "Informal or Friendly" 
<S1.2.1-*> /description "Formal or Unfriendly" 
<S1.2.2*> /description "Avarice" 
<S1.2.2+*> /description "Greedy" 
<S1.2.2-*> /description "Generous" 
<S1.2.3*> /description "Egoism" 
<S1.2.3+*> /description "Selfish" 
<S1.2.3-*> /description "Unselfish" 
<S1.2.4*> /description "Politeness" 
<S1.2.4+*> /description "Polite" 
<S1.2.4-*> /description "Impolite" 
<S1.2.5*> /description "Toughness; strong or weak" 
<S1.2.5+*> /description "Tough or strong " 
<S1.2.5-*> /description "Weak" 
<S1.2.6*> /description "Common sense" 
<S1.2.6+*> /description "Sensible" 
<S1.2.6-*> /description "Foolish" 
<S2*> /description "People" 
<S2-*> /description "No people" 
<S2.1*> /description "People: Female" 
<S2.1-*> /description "Not feminine" 
<S2.2*> /description "People: Male " 
<S3*> /description "Relationship" 
<S3.1*> /description "Personal relationship: General" 
<S3.1-*> /description "No personal relationship " 
<S3.2*> /description "Relationship: Intimacy and sex" 
<S3.2+*> /description "Relationship: Sexual" 
<S3.2-*> /description "Relationship: Asexual" 
<S4*> /description "Kin" 
<S4-*> /description "No kin" 
<S5*> /description "Groups and affiliation" 
<S5+*> /description "Belonging to a group " 
<S5-*> /description "Not part of a group" 
<S6*> /description "Obligation and necessity" 
<S6+*> /description "Strong obligation or necessity" 
<S6-*> /description "No obligation or necessity" 
<S7*> /description "Power relationship" 
<S7.1*> /description "Power, organizing" 
<S7.1+*> /description "In power " 
<S7.1-*> /description "No power " 
<S7.2*> /description "Respect" 
<S7.2+*> /description "Respected" 
<S7.2-*> /description "No respect" 
<S7.3*> /description "Competition" 
<S7.3+*> /description "Competitive" 
<S7.3-*> /description "No competition" 
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<S7.4*> /description "Permission" 
<S7.4+*> /description "Allowed" 
<S7.4-*> /description "Not allowed" 
<S8*> /description "Helping or hindering" 
<S8+*> /description "Helping " 
<S8-*> /description "Hindering" 
<S9*> /description "Religion and the supernatural" 
<S9-*> /description "Non-religious" 
<T1*> /description "Time" 
<T1.1*> /description "Time: General" 
<T1.1.1*> /description "Time: Past" 
<T1.1.2*> /description "Time: Present; simultaneous" 
<T1.1.2-*> /description "Time: Asynchronous" 
<T1.1.3*> /description "Time: Future" 
<T1.2*> /description "Time: Momentary" 
<T1.3*> /description "Time: Period" 
<T1.3+*> /description "Time period: long" 
<T1.3-*> /description "Time period: short" 
<T2*> /description "Time: Beginning and ending" 
<T2+*> /description "Time: Beginning " 
<T2-*> /description "Time: Ending" 
<T3*> /description "Time: Old, new and young; age" 
<T3+*> /description "Time: Old; grown-up" 
<T3-*> /description "Time: New and young " 
<T4*> /description "Time: Early or late" 
<T4+*> /description "Time: Early " 
<T4-*> /description "Time: Late" 
<W1*> /description "The universe" 
<W2*> /description "Light" 
<W2-*> /description "Darkness" 
<W3*> /description "Geographical terms" 
<W4*> /description "Weather " 
<W5*> /description "Green issues" 
<X1*> /description "Psychological Actions, States And Processes" 
<X2*> /description "Mental actions and processes" 
<X2.1*> /description "Thought, belief" 
<X2.1-*> /description "Without thinking" 
<X2.2*> /description "Knowledge" 
<X2.2+*> /description "Knowledgeable" 
<X2.2-*> /description "No knowledge" 
<X2.3*> /description "Learn" 
<X2.3+*> /description "Learning" 
<X2.4*> /description "Investigate, examine, test, search" 
<X2.4+*> /description "Double-check" 
<X2.4-*> /description "Not examined" 
<X2.5*> /description "Understand" 
<X2.5+*> /description "Understanding" 
<X2.5-*> /description "Not understanding" 
<X2.6*> /description "Expect" 
<X2.6+*> /description "Expected" 
<X2.6-*> /description "Unexpected" 
<X3*> /description "Sensory" 
<X3.1*> /description "Sensory: Taste" 
<X3.1+*> /description "Tasty" 
<X3.1-*> /description "Not tasty" 
<X3.2*> /description "Sensory: Sound" 
<X3.2+*> /description "Sound: Loud" 
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<X3.2-*> /description "Sound: Quiet" 
<X3.3*> /description "Sensory: Touch" 
<X3.4*> /description "Sensory: Sight" 
<X3.4+*> /description "Seen" 
<X3.4-*> /description "Unseen" 
<X3.5*> /description "Sensory: Smell" 
<X3.5-*> /description "No smell" 
<X4*> /description "Mental object" 
<X4.1*> /description "Mental object: Conceptual object" 
<X4.1-*> /description "Themeless" 
<X4.2*> /description "Mental object: Means, method" 
<X5*> /description "Attention" 
<X5.1*> /description "Attention" 
<X5.1+*> /description "Attentive" 
<X5.1-*> /description "Inattentive" 
<X5.2*> /description "Interest or boredom or excited or " 
<X5.2+*> /description "Interested or excited or energetic" 
<X5.2-*> /description "Uninterested or bored or unenergetic" 
<X6*> /description "Deciding" 
<X6+*> /description "Decided" 
<X6-*> /description "Undecided" 
<X7*> /description "Wanting; planning; choosing" 
<X7+*> /description "Wanted" 
<X7-*> /description "Unwanted" 
<X8*> /description "Trying" 
<X8+*> /description "Trying hard" 
<X8-*> /description "Not trying" 
<X9*> /description "Ability" 
<X9.1*> /description "Ability and intelligence" 
<X9.1+*> /description "Able or intelligent" 
<X9.1-*> /description "Inability or unintelligence" 
<X9.2*> /description "Success and failure" 
<X9.2+*> /description "Success " 
<X9.2-*> /description "Failure" 
<Y1*> /description "Science and technology in general" 
<Y1-*> /description "Anti-scientific" 
<Y2*> /description "Information technology and computing" 
<Y2-*> /description "Low-tech" 
<Z0*> /description "Unmatched proper noun" 
<Z1*> /description "Personal names" 
<Z2*> /description "Geographical names" 
<Z3*> /description "Other proper names" 
<Z4*> /description "Discourse Bin" 
<Z5*> /description "Grammatical bin" 
<Z6*> /description "Negative" 
<Z7*> /description "If" 
<Z7-*> /description "Unconditional" 
<Z8*> /description "Pronouns" 
<Z9*> /description "Trash can" 
<Z99*> /description "Unmatched" 
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<S7.4*> /description "Permission" 
<S7.4+*> /description "Allowed" 
<S7.4-*> /description "Not allowed" 
<S8*> /description "Helping or hindering" 
<S8+*> /description "Helping " 
<S8-*> /description "Hindering" 
<S9*> /description "Religion and the supernatural" 
<S9-*> /description "Non-religious" 
<T1*> /description "Time" 
<T1.1*> /description "Time: General" 
<T1.1.1*> /description "Time: Past" 
<T1.1.2*> /description "Time: Present; simultaneous" 
<T1.1.2-*> /description "Time: Asynchronous" 
<T1.1.3*> /description "Time: Future" 
<T1.2*> /description "Time: Momentary" 
<T1.3*> /description "Time: Period" 
<T1.3+*> /description "Time period: long" 
<T1.3-*> /description "Time period: short" 
<T2*> /description "Time: Beginning and ending" 
<T2+*> /description "Time: Beginning " 
<T2-*> /description "Time: Ending" 
<T3*> /description "Time: Old, new and young; age" 
<T3+*> /description "Time: Old; grown-up" 
<T3-*> /description "Time: New and young " 
<T4*> /description "Time: Early or late" 
<T4+*> /description "Time: Early " 
<T4-*> /description "Time: Late" 
<W1*> /description "The universe" 
<W2*> /description "Light" 
<W2-*> /description "Darkness" 
<W3*> /description "Geographical terms" 
<W4*> /description "Weather " 
<W5*> /description "Green issues" 
<X1*> /description "Psychological Actions, States And Processes" 
<X2*> /description "Mental actions and processes" 
<X2.1*> /description "Thought, belief" 
<X2.1-*> /description "Without thinking" 
<X2.2*> /description "Knowledge" 
<X2.2+*> /description "Knowledgeable" 
<X2.2-*> /description "No knowledge" 
<X2.3*> /description "Learn" 
<X2.3+*> /description "Learning" 
<X2.4*> /description "Investigate, examine, test, search" 
<X2.4+*> /description "Double-check" 
<X2.4-*> /description "Not examined" 
<X2.5*> /description "Understand" 
<X2.5+*> /description "Understanding" 
<X2.5-*> /description "Not understanding" 
<X2.6*> /description "Expect" 
<X2.6+*> /description "Expected" 
<X2.6-*> /description "Unexpected" 
<X3*> /description "Sensory" 
<X3.1*> /description "Sensory: Taste" 
<X3.1+*> /description "Tasty" 
<X3.1-*> /description "Not tasty" 
<X3.2*> /description "Sensory: Sound" 
<X3.2+*> /description "Sound: Loud" 
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<X3.2-*> /description "Sound: Quiet" 
<X3.3*> /description "Sensory: Touch" 
<X3.4*> /description "Sensory: Sight" 
<X3.4+*> /description "Seen" 
<X3.4-*> /description "Unseen" 
<X3.5*> /description "Sensory: Smell" 
<X3.5-*> /description "No smell" 
<X4*> /description "Mental object" 
<X4.1*> /description "Mental object: Conceptual object" 
<X4.1-*> /description "Themeless" 
<X4.2*> /description "Mental object: Means, method" 
<X5*> /description "Attention" 
<X5.1*> /description "Attention" 
<X5.1+*> /description "Attentive" 
<X5.1-*> /description "Inattentive" 
<X5.2*> /description "Interest or boredom or excited or " 
<X5.2+*> /description "Interested or excited or energetic" 
<X5.2-*> /description "Uninterested or bored or unenergetic" 
<X6*> /description "Deciding" 
<X6+*> /description "Decided" 
<X6-*> /description "Undecided" 
<X7*> /description "Wanting; planning; choosing" 
<X7+*> /description "Wanted" 
<X7-*> /description "Unwanted" 
<X8*> /description "Trying" 
<X8+*> /description "Trying hard" 
<X8-*> /description "Not trying" 
<X9*> /description "Ability" 
<X9.1*> /description "Ability and intelligence" 
<X9.1+*> /description "Able or intelligent" 
<X9.1-*> /description "Inability or unintelligence" 
<X9.2*> /description "Success and failure" 
<X9.2+*> /description "Success " 
<X9.2-*> /description "Failure" 
<Y1*> /description "Science and technology in general" 
<Y1-*> /description "Anti-scientific" 
<Y2*> /description "Information technology and computing" 
<Y2-*> /description "Low-tech" 
<Z0*> /description "Unmatched proper noun" 
<Z1*> /description "Personal names" 
<Z2*> /description "Geographical names" 
<Z3*> /description "Other proper names" 
<Z4*> /description "Discourse Bin" 
<Z5*> /description "Grammatical bin" 
<Z6*> /description "Negative" 
<Z7*> /description "If" 
<Z7-*> /description "Unconditional" 
<Z8*> /description "Pronouns" 
<Z9*> /description "Trash can" 
<Z99*> /description "Unmatched" 
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Semantiska fält Konkordans T 
Tabell 29: Semantiska fält Konkordans T. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

KÄNSLA <E> 
<E6+> 10952 Säker  trust 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A15-> 856 Fara  risk 
<A9/S1.1.2+> 403 Få och ge; ägande Reciprocitet exchange 
<A5.1+> 250 Utvärdering: Bra  trustworthy, reward, 

advantage, best, well, 
favorable 

<A6.1-/Z8> 181 Jämföra: Olika Pronomen other, others 
<A1.9> 149 Undvika  avoiding, refrain 
<A5.2+/A8> 128 Utvärdera: Sann Framstå credibility,  credible 
<A11.1+> 120 Viktig  key, central, impor-

tance 

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X2.1> 637 Tanke, uppfattning  trust, postulates, 

viewed 
<X9.1> 179 Förmåga och intelli-

gens 
 competence 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S3.1> 587 Personlig relation: 

Generell 
 relationship 

<S6+> 267 Starkt krav eller nöd-
vändighet 

 must, need, should, 
impose, commitment 

<S1.2.5-> 214 Tuffhet; stark eller svag  vulnerability, weak, 
fragile 

<S8+> 155 Hjälpande  encourage, preserving, 
cooperating, in favor, 
benefits, enable, bene-
volence 

<S1.2.1+> 132 Informell eller vän-
skaplig 

 informal, goodwill, 
intimate 

<S2mfc> 125 Människor  people, person 
<S3.1/S2mf> 123 Personlig relation: 

Generell 
Människor partners, friends 

<S1.2> 115 Personliga egenskaper  propensity, trustwor-
thiness 

TID <T> 
<T1.1.3> 437 Tid: framtid  will 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I2.1/Y2> 191 Affärer: Generellt Informationsteknologi E-commerce,  
<I2.2/S2mf> 186 Affärer: Sälja Människor consumer, vendor, 

customer, retailers 
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<I3.2> 132 Arbete och anställning: 
professionalism 

 reputation  

<I2.1> 119 Affärer: Generellt  business, commerce 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z7-> 143 Ovillkorlig  unconditional 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q2.2/X7+> 122 Talhandling Önskad proposed 

Semantiska fält Konkordans C 
Tabell 30: Semantiska fält Konkordans C. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S7.1+> 9537 Ha makt  control, empowerment 
<S7.1+c> 461 Ha makt  management 
<S7.1+/S5+c> 137 Ha makt Tillhöra en grupp board, committee 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z99> 462 Omatchad  zero-order, rule-

oriented, item6 

TID <T> 
<T1.3> 315 Tid: Period  phase, span, 10-year, 

period 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I2.2/S5+> 303 Affärer: Sälja  salesforce 
<I3.1> 268 Arbete och anställning: 

Generellt 
 work, job, role, staff 

<I2.1/S2mf> 181 Affärer: Generellt Människor executives 
<I3.1/N5+> 145 Arbete och anställning: 

Generellt 
Kvantiteter: Många 
eller mycket 

workload 

<I2.2/S5+c> 87 Affärer: Sälja/Tillhöra 
en grupp 

 agency 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A11.2-> 219 Omärkbar  marginal 
<A6.3+> 203 Jämföra: Varierad  variables, vector 
<A1.5.1> 201 Använda  use, function 
<A1.1.1> 117 Generella handlingar 

eller skapande 
 task, conducted, exert, 

act 
<A5.1+/A9-> 112 Utvärdering: Bra Belöning award 
<A9+/Q1.2> 94 Tillägna, få och inneha Dokument och skri-

vande 
patent  

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X4.2> 206 Mentala objekt: Medel,  procedures, systems, 
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Semantiska fält Konkordans T 
Tabell 29: Semantiska fält Konkordans T. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

KÄNSLA <E> 
<E6+> 10952 Säker  trust 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A15-> 856 Fara  risk 
<A9/S1.1.2+> 403 Få och ge; ägande Reciprocitet exchange 
<A5.1+> 250 Utvärdering: Bra  trustworthy, reward, 

advantage, best, well, 
favorable 

<A6.1-/Z8> 181 Jämföra: Olika Pronomen other, others 
<A1.9> 149 Undvika  avoiding, refrain 
<A5.2+/A8> 128 Utvärdera: Sann Framstå credibility,  credible 
<A11.1+> 120 Viktig  key, central, impor-

tance 

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X2.1> 637 Tanke, uppfattning  trust, postulates, 

viewed 
<X9.1> 179 Förmåga och intelli-

gens 
 competence 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S3.1> 587 Personlig relation: 

Generell 
 relationship 

<S6+> 267 Starkt krav eller nöd-
vändighet 

 must, need, should, 
impose, commitment 

<S1.2.5-> 214 Tuffhet; stark eller svag  vulnerability, weak, 
fragile 

<S8+> 155 Hjälpande  encourage, preserving, 
cooperating, in favor, 
benefits, enable, bene-
volence 

<S1.2.1+> 132 Informell eller vän-
skaplig 

 informal, goodwill, 
intimate 

<S2mfc> 125 Människor  people, person 
<S3.1/S2mf> 123 Personlig relation: 

Generell 
Människor partners, friends 

<S1.2> 115 Personliga egenskaper  propensity, trustwor-
thiness 

TID <T> 
<T1.1.3> 437 Tid: framtid  will 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I2.1/Y2> 191 Affärer: Generellt Informationsteknologi E-commerce,  
<I2.2/S2mf> 186 Affärer: Sälja Människor consumer, vendor, 

customer, retailers 
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<I3.2> 132 Arbete och anställning: 
professionalism 

 reputation  

<I2.1> 119 Affärer: Generellt  business, commerce 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z7-> 143 Ovillkorlig  unconditional 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q2.2/X7+> 122 Talhandling Önskad proposed 

Semantiska fält Konkordans C 
Tabell 30: Semantiska fält Konkordans C. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S7.1+> 9537 Ha makt  control, empowerment 
<S7.1+c> 461 Ha makt  management 
<S7.1+/S5+c> 137 Ha makt Tillhöra en grupp board, committee 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z99> 462 Omatchad  zero-order, rule-

oriented, item6 

TID <T> 
<T1.3> 315 Tid: Period  phase, span, 10-year, 

period 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I2.2/S5+> 303 Affärer: Sälja  salesforce 
<I3.1> 268 Arbete och anställning: 

Generellt 
 work, job, role, staff 

<I2.1/S2mf> 181 Affärer: Generellt Människor executives 
<I3.1/N5+> 145 Arbete och anställning: 

Generellt 
Kvantiteter: Många 
eller mycket 

workload 

<I2.2/S5+c> 87 Affärer: Sälja/Tillhöra 
en grupp 

 agency 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A11.2-> 219 Omärkbar  marginal 
<A6.3+> 203 Jämföra: Varierad  variables, vector 
<A1.5.1> 201 Använda  use, function 
<A1.1.1> 117 Generella handlingar 

eller skapande 
 task, conducted, exert, 

act 
<A5.1+/A9-> 112 Utvärdering: Bra Belöning award 
<A9+/Q1.2> 94 Tillägna, få och inneha Dokument och skri-

vande 
patent  

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X4.2> 206 Mentala objekt: Medel,  procedures, systems, 
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Semantiska fält Konkordans B 
Tabell 31: Semantiska fält Konkordans B. 

Annotering Key-
ness 

Semantiskt fält Alternativt fält Exempelord 

STAT OCH OFFENTLIGHET <G> 
<G2.2-> 8272 Oetisk  betray, betrayal 
<G2.1-> 523 Brott  violation, criminal 
<G2.2-/S2mf> 300 Oetisk Människor betrayers, betrayer 
<G2.2+> 182 Etisk  ethical, moral, noble 
<G2.1> 96 Lag och ordning  punished, penalty, 

legislation 

PENGAR OCH HANDEL INOM INDUSTRIN <I> 
<I1.1/S2mf> 646 Pengar och betalning Människor trustee 
<I3.2/S2mf> 87 Arbete och anställning:  

Professionalism 
Människor coworker, colleague 

KÄNSLA <E> 
<E3-> 489 Våldsam och arg  revengeful, abrasive, 

bullying, aggravation 
<E4.1-/S3.2> 476 Sorgsen Relation: Intimitet och 

sex 
jealousy 

<E4.1-> 181 Sorgsen  depressive, suffer, 

metod framework, approach 
<X8+> 171 Anstränga sig hårt  battle, strove, attempts, 

venture 

ÄMNEN, MATERIAL, FÖREMÅL OCH UTRUSTNING <O> 
<O4.4> 174 Form  slack, loop, lines, 

straight, circular 
<O2> 110 Objekt generellt  node, mechanism, 

items, tools 

NUMMER OCH MÄTNING <N> 
<N3.8> 163 Mätning: Fart  rate 
<N2> 109 Matematik  median, mean, theo-

rem, ratio, statistical 

KROPPEN OCH INDIVIDEN <B> 
<B2-> 118 Sjukdom  fatigue, congestion, 

strivings 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q1.2/A9+> 110 Dokument och skri-

vande 
Tillägna, få och inneha inventory 

STAT, STYRNING OCH OFFENTLIGHET <G> 
<G1.1/S7.1+> 89 Styrning Ha makt autonomy 
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miserable, mourning 
<E4.2-> 75 Missnöjd  disappointment, dissa-

tisfaction 
<E2-> 101 Ogilla  disapproval, resent-

ment, hate, hateful 

GENERELLA OCH ABSTRAKTA BEGREPP <A> 
<A1.1.2> 203 Skada och förstöra  violating, breaking 
<A5.2-> 164 Utvärdering: Falsk  deceive, deception, 

misleading, lied 
<A1.1.1/S2mfc> 146 Generella handlingar 

eller skapande 
Människor manufacturer 

<A6.2-> 135 Jämföra: Ovanlig  deviant, deviance 
<A11.1-/A2.1> 82 Oviktig Modifiera, ändra devaluation, devalued 
<A5.1-> 79 Utvärdering: Dålig  adversely, splitting, 

unsatisfactory, flaws 
<A2.1+/A3+> 66 Ändra Existerande experiencing, expe-

rience 

KROPPEN OCH INDIVIDEN <B> 
<B2+> 129 Hälsosam  recovery 

PSYKOLOGISKA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <X> 
<X9.2-> 107 Misslyckande  failure 
<X7-> 70 Oönskad  unintentionally, unin-

tentional, involuntary 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION <Q> 
<Q2.2/S1.2.4-> 97 Talhandling Oartig insult, insulting 

SOCIALA HANDLINGAR, TILLSTÅND OCH PROCESSER <S> 
<S3.2> 81 Relation: Intimitet och 

sex 
 romantic, love, em-

braces 

NAMN OCH GRAMMATIK <Z> 
<Z8m> 68 Pronomen  he, him, his 
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Bilaga 5: Funktionell grammatik 

Analytiska kategorier 
Tabell 32: Analytiska kategorier i analysen av konkordansernas erfarenhetsmässiga 
betydelse. 

Deltagarroll Processtyp Ansvar 

Förstadeltagare Tillblivelse Intention & påverkan 
Andradeltagare Skapande Intention 
Omständighet Materiell Påverkan 
Process Mental Händelse 
 Verbal  
 Relationell  

Fördelning av processtyper, deltagare och 
omständigheter 
Tabell 33: Antal kopplingar mellan Begrepp/Sociala aktörer och analytiska katego-
rier. 

Processer Trust Control Betrayal Parties Board Trustee 

FÖRSTADELATAGAREa 
Tillblivelse Händelse 19 0 3 0 0 1 
Skapande Händelse 1 0 0 1 0 0 
 Intention 0 0 0 0 0 0 
 Påverkan 2 0 0 0 0 0 
 Intention & Påverkan 0 0 0 9 0 0 
Materiell Händelse 3 0 0 4 0 3 
 Intention 0 0 0 12 0 1 
 Påverkan 14 1 0 7 2 6 
 Intention & Påverkan 0 0 0 27 2 18 
Mental Händelse 0 0 0 26 0 13 
 Intention 0 0 0 12 0 21 
 Påverkan 0 0 0 0 0 0 
 Intention & Påverkan 0 0 0 0 0 0 
Verbal Händelse 3 0 2 0 0 0 
 Intention 0 0 0 3 0 0 
 Påverkan 0 0 0 0 0 0 
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 Intention & Påverkan 0 0 0 0 0 0 
Relationell Händelse 38 7 11 35 11 19 

  ANDRADELATAGAREb 

Skapande Händelse 0 0 0 0 0 0 
 Intention 0 0 0 0 0 0 
 Påverkan 8 0 0 2 0 0 
 Intention & Påverkan 8 0 0 0 0 0 
Materiell Händelse 2 0 3 0 0 1 
 Intention 1 0 0 0 0 0 
 Påverkan 9 2 5 11 1 4 
 Intention & Påverkan 3 5 1 0 3 2 
Mental Händelse 20 1 2 2 3 1 
 Intention 6 0 7 0 0 0 
 Påverkan 0 0 0 0 0 0 
 Intention & Påverkan 0 0 0 0 0 0 
Verbal Händelse 2 0 1 0 0 0 
 Intention 3 0 1 1 0 0 
 Påverkan 0 0 0 1 0 0 
 Intention & Påverkan 0 0 0 0 0 0 
Relationell Händelse 10 4 16 5 4 5 

  OMSTÄNDIGHETER OCH PROCESSERc 
 Omständighet 12 4 15 24 5 10 
 Är process 8 1 0     

  TOTALVÄRDEN PER KOLUMN 
 Σ 172 25 67 182 31 105 
 Brytvärded 13 3 6 15 4 9 

a) Kopplingar där begreppen respektive sociala aktörerna är förstadeltagare i de ideationella 
figurerna. 
b) Kopplingar där begreppen respektive sociala aktörerna är andradeltagare i de ideationella 
figurerna. 
c) De fall där begreppen respektive sociala aktörerna antingen ingår i en omständighet eller 
där begreppen utgör själva processen. 
d) Brytvärde: närmsta heltal över medelvärde + 1 standardavvikelse för respektive kolumn. 
Kopplingar med frekvenser över brytvärdet har fetmarkerats och kursiverats i tabellen och 
ägnats särskild uppmärksamhet i analysen av konkordansernas ideationella figurer. 
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Bilaga 6: Index och korrespondensanalys 

Index 
Tabell 34: Index. 

NIVÅ 1 (VERSALER), nivå 2 (gemener) Nivå 3 – 4 

1 BAKGRUND   
2 Inormant  – bakgrund  
3 Företag - bakgrund  
4 RELATIONER   
5 Leverantörera  
6  Externa utbildningar & seminarier 
7  Interna leverantörer 
8  Leverantörer 
9 Företagsnätverka  
10  Branschorganisationer 
11  Fackförbund 
12  Högskolor & universitet 
13  Konkurrenter 
14  Mässor 
15  Samarbetspartners 
16 Privata nätverka  
17  Allmän röst 
18  Klubbar & sammanslutningar 
19  Kollegor från nuvarande jobb 
20  Kollegor från tidigare jobb 
21  Kurskamrater från studietiden 
22  Mentorskap 
23  Vänner & bekanta 
24 Kundera  
25  Distributörer 
26  Interna kunder 
27  Kunder 
28  Återförsäljare 
29 Koncernbolaga  
30  Interna samarbetspartners 
31  Interna utbildningar & seminarier 
32  Koncernbolag 
33  Ägare 
34 EGENSKAPER - RELATIONER   
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35 (Tekniska) stödsystem  
36  Formella systemb 
37  Informella system 
38  Inga system 
39 Förvaltning, ledning o uppföljning  
40  Formell, strukturerad, explicit, planerad upp-

följning 
41  Informell, icke-strukturerad, implicit, oplane-

rad uppföljning 
42  Ingen uppföljning 
43 Relationens motiv & horisont  
44  Egenintresse 
45  Ömsesidighetb 
46  Inhämta kunskapb 
47  Skapa relationerb 
48  Strategiskb 
49  Taktiskb 
50 Relationens bakgrund  
51  Initiativ inifrån, från företaget 
52  Initiativ nerifrån, från de anställda (Nivå 4) 
53  Initiativ uppifrån, från ledningen (Nivå 4) 
54  Initiativ utifrån, från omgivningen 
55 Relationens form  
56  Förtroende 
57  Kontraktb 
58  Kunskapsriktning input, erhålla kunskap 
59  Kunskapsriktning output, leverera kunskap 
60  Möte ansikte-mot-ansikte 
61  Möte ej fysiskt 
62  Personligt, informellt, spontant 
63  Professionellt, formellt, planerat 
64  Beroende, maktasymmetri 
65  Beroende, terrorbalans 
66 Risker & hinder  
67  Urvattnade relationerb 
68  Beroende, underlägeb 
69  Företagsstorlek, nackdel 
70  Svekb 
71  Företagskultur 
72  Personbundenhet 
73  Resursbrist 
74  Stigberoende & spårbundenhet 
75  Belöningssystem, hämmande 
76  Konkurrens 
77  Språk & kultur 
78  Övertro på experter 
79  Alltför formellt 
80  Alltför informelltb 
81  Affärsidéer, missmatchning 
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82  Samarbetspartner, inkompetent, misslyckad 
83  Kommunikation, otydlig 
84  Gränsdragning, oklar 
85  Kontrakt, skapa misstro 
86  Passivitet 
87 Stöd & drivkrafter  
88  Bekväma relationerb 
89  Beroende, övertag 
90  Företagsstorlek, fördel 
91  Förtroendeb 
92  Kontrakt, skapa ordning 
93  Företagskultur 
94  Resurser - tillgång till pengar, tid, infrastruktur 

etc 
95  Belöningssystem, sporrande 
96  Förändringstryckb 
97  Egen förändringskraft 
98  Affärsidéer, matchning 
99  Kompetenta partners 
100  Kommunikation, tydlig 
101  Gränsdragning, klar 
102 INNEHÅLL   
103 Affärsmässigheta  
104 Kunder & marknada  
105 Managementa  
106 Produkter & produktiona  
107 Relationera  
108 Bransch & omvärlda  
109 Produkt- & tjänsteutvecklinga  
110 INFORMANTENS ROLL I ANDRAS 

NÄTVERK 
  

a) Aktiva i korrespondensanalys. 
b) Supplementära i korrespondensanalys. 

Egenskaper som ingår i korrespondensanalysen 
Tabell 35: Relationsegenskaper med underliggande indexposter. 

Relationsegenskaper Består av underliggande sammanslagna indexposter 

Leverantörer Externa utbildningar & seminarier 
 Interna leverantörera 
 Leverantörer 
Kunder Distributörer 
 Interna kunder 
 Kunder 
 Återförsäljare 
Företagsnätverk Branschorganisationer 
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 Fackförbund 
 Högskolor & universitet 
 Konkurrenter 
 Mässor 
 Samarbetspartners 
Privata nätverk Allmän röst 
 Klubbar & sammanslutningar 
 Kollegor från nuvarande jobb 
 Kollegor från tidigare jobb 
 Kurskamrater från studietiden 
 Mentorskap 
 Vänner & bekanta 
Koncernbolag Interna samarbetspartners 
 Interna utbildningar & seminarier 
 Koncernbolag 
 Ägare 
a) Interna leverantörer och kunder är i formell mening del av informantens koncern men har 
inordnats under sina respektive indexposter baserat på relationens karaktär i det sammanhang 
de återges; i allt väsentligt liknar de en vanliga externa leverantörs- eller kundrelationer. 

 
Tabell 36: Innehållsegenskaper med beskrivningar. 

Innehållsegenskaper Beskrivning 

Affärsmässighet 
 

Relationen rör förmågan att identifiera och agera på en affärs-
möjlighet 

Kunder & marknad  Relationen rör kunder och marknad 
Bransch & omvärld  Relationen rör omvärldsbevakning och kunskap om vad som 

är på gång i den egna branschen 
Produkter & produktion Relationen rör produkten och produktionen 
Produkt- & tjänsteutveckling Relationen rör produkt- och tjänsteutveckling 
Management Relationen rör operations, ledning och management 
Relationer Relationen rör byggandet av relationer, hur relationer kombi-

neras och knyts ihop 
 
Tabell 37: Övriga egenskaper med överordnade indexposter och beskrivningar. 

Överordnade indexposter Övriga egenskaper Beskrivning 

Relationens motiv & 
horisont 
 

Ömsesidighet Grunden för relationen är ömsesidighet 
Inhämta kunskap Målsättningen är att i första hand att in-

hämta kunskap 
 Skapa relationer Målsättningen är att i första hand att knyta 

kontakter 
 Strategisk Längre tidsperspektiv 
 Taktisk Kortare tidsperspektiv 
Relationens form 
 

Kontrakt 
 

Huvudsaklig form för relationen är kon-
trakterad 

Risker & hinder Urvattnade relationer Väletablerade kontakter som tas för givna 
 Beroende, underläge Informantens företag i underläge 
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 Svek Illojalitet, kunskapsläckage, bekräftad 
misstro 

 Alltför informellt Relationen upplevs som alltför informell 
Stöd & drivkrafter 
 

Bekväma relationer 
 

Väletablerade kontakter som sköter sig 
själva 

 Förtroende Bekräftad tillit och motiverat förtroende 
 Förändringstryck Externa faktorer (konkurrenter, marknad, 

etc) tvingar fram externa kontakter 
(Tekniska) stödsystem Formella system Relationen är inordnad i formella stödsy-

stem 
 
Tabell 38: Antal ord fördelade till Relationsegenskaper. 

Relationsegenskaper Antal ord 

Leverantörer 12 172 
Kunder 10 948 
Företagsnätverk 5 053 
Privata nätverk 5 022 
Koncernbolag 4 816 

 

Tabell 39: Antal ord fördelade till Innehållssegenskaper. 

Innehållsegenskaper Antal ord 

Affärsmässighet 2 834 
Kunder & marknad 7 112 
Bransch & omvärld 6 504 
Produkter & produktion 7 415 
Produkt- & tjänsteutveckling 4 347 
Management 2 799 
Relationer 3 532 

 

Tabell 40: Antal ord fördelade till Övriga egenskaper. 

Överordnade egenskaper Övriga egenskaper Antal ord 

Relationens motiv & horisont Ömsesidighet 3 698 
 Inhämta kunskap 3 385 
 Skapa relationer 3 556 
 Strategisk 4 594 
 Taktisk 1 782 
Relationens form Kontrakt 1 224 
Risker & hinder Urvattnade relationer 1 356 
 Beroende, underläge 1 648 
 Svek 1 240 
 Alltför informellt 758 
Stöd & drivkrafter Bekväma relationer 939 
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 Förtroende 2 433 
 Förändringstryck 1 140 
(Tekniska) stödsystem Formella system 754 

 
Tabell 41: Antal ord i intersektioner. 

Egenskaper Leverantörer  Kunder Företagsnätverk Privata 
nätverk 

Koncernbolag 

Affärsmässighet 237 463 63 656 305 
Kunder & marknad 1 487 3 165 286 577 328 
Bransch & omvärld 1 273 1 510 1 308 1 216 0 
Produkter & produk-
tion 

3 026 2 297 906 492 403 

Produkt- & tjänsteut-
veckling 

1 558 1 464 681 59 146 

Management 554 86 88 375 954 
Relationer 339 593 813 1100 295 
Ömsesidigheta 818 951 672 730 196 
Inhämta kunskapa 1 115 708 637 603 88 
Skapa relationera 397 829 1 032 1 161 144 
Strategiska 669 742 887 1 192 306 
Taktiska 464 669 131 44 298 
Kontrakta 472 549 75 0 0 
Urvattnade relationera 359 0 0 96 847 
Beroende, underlägea 902 435 0 0 83 
Sveka 162 283 106 73 0 
Alltför informellta 89 122 106 0 0 
Bekväma relationera 364 133 0 0 391 
Förtroendea 610 631 521 482 71 
Förändringstrycka 444 349 84 0 0 
Formella systema 393 192 0 24 101 
a) Supplementära i korrespondensanalys. 

Korrespondensanalys 
Tabell 42: Sammanfattning. 

Dimension Andel av varians Korrelation  

 Per dimension Ackumulerad Dimension 1 – 2 
1 0,524 0,524 0,152 
2 0,329 0,852  
3 0,131 0,983  
4 0,017 1  
Totalt 1 1   
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Tabell 43: Radvärden (Relationsegenskaper). 

Egenskaper Massa Radvärden Bidrag Bidrag 

  
Värde i 
dimension 

Från egenskap 
till varians för 
dimension 

Från dimension till  
varians för egenskap 

 1 2 1 2 1 2 Totalt 
Leverantörer 0,291 0,271 0,423 0,048 0,147 0,236 0,456 0,692 
Kunder 0,329 0,461 0,171 0,157 0,027 0,574 0,062 0,636 
Företagsnätverk 0,142 0,171 -0,741 0,009 0,221 0,039 0,582 0,621 
Privata nätverk 0,154 -0,657 -0,971 0,149 0,411 0,344 0,594 0,938 
Koncernbolag 0,084 -1,843 0,905 0,637 0,194 0,836 0,160 0,996 
Aktiva totalt 1   1 1    

 
Tabell 44: Kolumnvärden (Innehålls- och Övriga egenskaper). 

Egenskaper Massa Kolumnvärden Bidrag Bidrag 

  
Värde i 
dimension 

Från egenskap 
till varians för 
dimension 

Från dimension till  
varians för egenskap 

 1 2 1 2 1 2 Totalt 
Affärsmässighet 0,059 -0,917 -0,375 0,112 0,024 0,615 0,082 0,697 
Kunder & marknad 0,201 0,356 0,336 0,057 0,064 0,244 0,172 0,416 
Bransch & omvärld 0,182 0,197 -0,722 0,016 0,270 0,082 0,871 0,953 
Produkter & pro-
duktion 0,245 0,305 0,352 0,051 0,086 0,350 0,370 0,720 
Produkt- & tjänste-
utveckling 0,134 0,520 0,347 0,081 0,046 0,592 0,209 0,800 
Management 0,071 -1,963 0,940 0,611 0,177 0,835 0,152 0,986 
Relationer 0,108 -0,545 -1,045 0,072 0,334 0,253 0,738 0,991 
Ömsesidigheta 0,116 -0,044 -0,438 0,000 0,000 0,012 0,955 0,967 
Inhämta kunskapa 0,108 0,127 -0,347 0,000 0,000 0,061 0,360 0,421 
Skapa relationera 0,122 -0,228 -1,154 0,000 0,000 0,046 0,929 0,975 
Strategiska 0,130 -0,397 -0,842 0,000 0,000 0,216 0,769 0,986 
Taktiska 0,055 -0,170 0,776 0,000 0,000 0,046 0,766 0,812 
Kontrakta 0,038 0,806 0,614 0,000 0,000 0,670 0,308 0,978 
Urvattnade relatio-
nera 0,045 -2,631 1,794 0,000 0,000 0,707 0,261 0,968 
Beroende, under-
lägea 0,049 0,461 1,058 0,000 0,000 0,133 0,555 0,689 
Sveka 0,021 0,520 -0,148 0,000 0,000 0,813 0,052 0,865 
Alltför informellta 0,011 0,697 -0,179 0,000 0,000 0,428 0,022 0,451 
Bekväma relationera 0,031 -1,417 1,691 0,000 0,000 0,455 0,514 0,969 
Förtroendea 0,080 0,095 -0,519 0,000 0,000 0,035 0,841 0,877 
Förändringstrycka 0,030 0,756 0,597 0,000 0,000 0,598 0,296 0,894 
Formella systema 0,024 -0,022 1,065 0,000 0,000 0,000 0,764 0,764 
Aktiva totalt 1     1 1     
a) Supplementära egenskaper i korrespondensanalys. 
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