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Förord 
 

Med den uppsats Ni nu har i Er hand fullbordar vi vår Magisterexamen ef-

ter fyra års studier vid högskolan i Karlskrona/Ronneby. Under våren 

2000 har vi arbetat hårt med denna uppsats och kan nu stolt presentera 

resultatet. Vi vill här passa på att tacka alla som hjälpt och stöttat oss i de 

med- och motgångar vi haft under denna tid. Alla personer som på något 

sätt varit involverade under arbetes gång har varit oss till stor hjälp. Det 

finns dock några som vi skulle vilja rikta ett särskilt tack till. Vi vill speci-

ellt tacka vår handledare Åke Uhlin som inte bara gav oss idén till vårt 

ämne utan också, under hela arbetets gång, kommit med nya idéer och in-

fallsvinklar kring ämnet samt givit oss konstruktiv kritik. Vi vill också 

tacka alla de personer som utan att tveka tagit sig tid att svara på våra 

frågor och då speciellt Fredrik Herslow på Wilh. Sonesson, Jan-Anders 

Palmqvist på Ronneby kommun samt Ove Pettersson och Anders Nilsson 

på Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Utan dessa personers hjälp och 

kunskaper hade detta material aldrig kunnat skapas. 
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Bakgrund: Den 22 mars 2000 gick det ut ett pressmeddelande om att 

Wilh. Sonesson AB tecknat en avsiktsförklaring med Ronneby 
kommun om att köpa Soft Center i Ronneby. 

 
Frågeställning: Vilka är de empiriska data som rör affären? Hur ser aktörerna 

på affären? Vad innebär aktörernas föreställningar för affären? 
 
Syfte: Syftet är att utifrån våra frågeställningar belysa affären mellan 

Wilh. Sonesson och Ronneby kommun och därmed hjälpa af-
färens aktörer att inse vad som krävs för att affären skall bli 
lyckosam. 

 
Avgränsningar: Vi koncentrerar oss på det abstrakta innehållet i affären ge-

nom att undersöka vilka föreställningar om affären de olika 
aktörerna har.  

 
Metod: I denna kvalitativa undersökning har vi genomfört intervjuer 

med personer från Wilh. Sonesson, Soft Center och Ronneby 
kommun för att få en bred bild av affären.   

 
 
 

 



 
 
 

Slutsatser: Detta är en komplex affär som bottnar i olika föreställningar 
knutna till Soft Center. Föreställningarna i sin tur är direkt av-
görande för att affären kommit till stånd. Vi har funnit att ak-
törernas föreställningar om affären är samstämmiga på många 
punkter. Skillnader i verklighetsuppfattningar kan dock leda 
till problem och det är viktigt för affärens aktörer att upp-
märksamma dessa eventuella skillnader då detta annars kan 
leda till att affären utvecklas ogynnsamt för de involverade 
parterna. 

 



 
 
 

 
 
 

Executive Summary 
 
 
 
 
Title: The Soft Center deal – A deal with complex ideas 
 
Authors: Rickard Alfredsson 
 Fredrik Lilja 
 Mathias Rickman 
 
Tutor: Åke Uhlin 
 
Ass. Tutor:  Peter Stevrin 
 
Department: Department of Business Administration & Management,  
 University of Karlskrona/Ronneby 
 
Course: Master Thesis, EFE 610 
 
Background: On the 22nd of March Wilh. Sonesson released the message 

that they had the intention to buy Soft Center in Ronneby 
from Ronneby kommun.  

 
Questions: Which are the empirical data concerning the deal? How do the 

involved parties look at the deal? In what ways do the ideas of 
the parties affect the deal? 

 
Purpose: With the help of our questions elucidate the deal between 

Ronneby kommun and Wilh. Sonesson and by doing so help 
the parties to realise what is required in order to make the deal 
successful. 

 
Delimitation: We will focus on the abstract contents of the deal by investi-

gating the various ideas the parties have regarding the deal.  
 
Method: We have conducted interviews with representatives from 

Wilh. Sonesson, Soft Center and from Ronneby kommun to 
get a broad picture of the deal. 

 
 
 

 



 
 
 

Conclusions: This is a complex deal that originates in various ideas con-
nected to Soft Center. These ideas are the very foundations 
upon which the deal is based. We have found a match between 
the involved parties ideas. Differences concerning the con-
cepts of reality may lead to problems and it is important to 
identify these possible differences since they may affect the 
deal negatively. 
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Läsanvisningar 
 
 
 
 
För att beskriva hur denna uppsats är uppbyggd samt för att ge tips om hur den bör läsas 
har vi skrivit denna läsanvisning. För att ytterligare illustrera hur uppsatsen är uppbygd 
har vi valt att använda oss av en Synopsis som återfinns på nästa sida. 
 
Den sammanfattning som går att läsa först i uppsatsen syftar till att snabbt ge läsaren en 
inblick i de viktigaste delarna av uppsatsen såsom syfte, metod och slutsatser. För att helt 
förstå den kortfattade sammanfattningen och slutsatserna som beskrivs där föreslår vi 
dock att läsaren åtminstone tittar närmare på kapitel fyra till sju. För den läsare som öns-
kar en djupare förståelse för hur vi har kommit fram till våra slutsatser rekommenderas 
även  kapitel två som beskriver två centrala begrepp i uppsatsen samt kapitel tre som be-
skriver vårt angreppssätt.  
 
Kapitel ett är vår problemdiskussion där vi resonerar oss fram till vårt syfte, våra forsk-
ningsfrågor samt våra avgränsningar.  
 
I kapitel två följer ett klargörande av de två centrala begreppen Affär och Föreställning. 
Dessa begrepp kommer att ha en stor roll i vår uppsats. 
 
Det tredje kapitlet utgörs av vårt angreppssätt. Här beskrivs vår utgångspunkt, på vilket 
sätt affären undersökts samt de metodologiska problem vi stött på under arbetets gång. 
 
I kapitel fyra återges en sammanfattning av Wilh. Sonessons, Ronneby kommuns och 
Soft Centers föreställningar rörande affären. Dessa föreställningar har vi kunnat utläsa ur 
intervjuerna. 
 
I vårt femte kapitel beskrivs de teorier vi använder oss av för att förklara och klargöra de 
föreställningar som analyseras i kapitel sex. 
 
Kapitel sex är vårt analyskapitel där föreställningar ställs mot varandra och teorier ställs 
mot det empiriska material vi tagit fram genom intervjuer.  
 
I kapitel sju drar vi slutsatser av analysen, reflekterar över uppsatsen samt ger förslag till 
vidare forskning inom detta ämne. 
 
I våra bilagor beskriver vi Ronneby kommuns, Soft Centers och Wilh. Sonessons bak-
grunder. 
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Kapitel I 
Problemdiskussion 

 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den 22 mars 2000 gick det ut ett pressmeddelande om att Wilh. Sonesson AB tecknat en 
avsiktsförklaring med Ronneby kommun om att köpa Soft Center i Ronneby.1  
 
1.2 Problematisering 
 
Vad är det Wilh. Sonesson egentligen har sagt sig vilja köpa? Att byggnaderna skall ingå 
i affären tycks de förhandlande parterna vara överens om. I byggnaderna finns ungefär 70 
hyresgäster varav högskolan är den största. Dessa hyresgäster kommer att generera Wilh. 
Sonesson hyresintäkter som påverkar företagets resultat positivt. Hur mycket hyresintäk-
terna kommer att uppgå till beror på hur många hyresgäster som kommer att finnas i 
byggnaderna, men i dagsläget rör det sig om cirka 40 MSEK per år.2 
 
Fram till denna punkt i resonemanget är allting egentligen ganska klart. Ronneby         
kommun och Wilh. Sonesson diskuterar fortfarande exakt hur affärskontraktet skall ut-
formas men det är klart att det kommer att vara byggnaderna som Wilh. Sonesson skall 
köpa. Förvirring uppstår emellertid vid en granskning av de tidningsartiklar som publice-
rades dagen efter att avsiktsförklaringen om köpet/försäljningen av Soft Center offentlig-     
gjordes.  
 
”Målet med affären var inte att komma över fastigheterna” 3, säger Fredrik Herslow som 
är VD för Wilh. Sonesson. Ett uttalande av det här slaget får nog de flesta att höja på 
ögonbrynen. Företaget som Fredrik Herslow representerar har samma dag offentliggjort 
en avsiktsförklaring om att köpa de fastigheter han inte hade som mål att ”komma över” 
för 340 MSEK. 
 
Ungefär samtidigt som Fredrik Herslow gjorde detta uttalande sjönk Wilh. Sonessons    
aktiekurs. Analytiker i bland annat Finanstidningen och A-ekonomi förklarade kursfallet 
med att aktiemarknaden förväntat sig en investering i ett IT-företag och inte en stor       
fastighetsaffär. Förvirringen är uppenbar. Wilh. Sonesson har gjort en fastighetsaffär,     
affären kommenteras med att målsättningen inte är att komma över dessa fastigheter men 

1 Wilh. Sonessons hemsida, 2000-03-24 
2 Affärsdatabasen, 2000-03-24 
3 BLT, 2000-03-24 
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marknaden reagerar negativt och analytiker hänvisar till att företaget faktiskt skall göra 
en stor fastighetsaffär vilket man inte hade förväntat sig. 
 
Fredrik Herslow tog dock inte marknadens reaktioner speciellt hårt. I samma tidnings- 
artikel som tidigare citerats konstaterar han att ”Vi har köpt fastigheter, men vi skall inte 
bli fastighetsförvaltare. Det skall komma företagsinvesteringar, men först vill vi skaffa 
oss en bas att utgå ifrån. Och vår bas heter Soft Center.”4 
 
Ronneby Kommun verkade nöjda med köparen. ”Vi vill ha en kapitalstark ägare som kan 
utveckla Soft Center konceptet. Det krävs betydligt mer än traditionell fastighets-          
förvaltning för att gå i land med den uppgiften. Därför har vi gallrat bland intressenter”5 
sade Jan Anders Palmqvist, kommunalråd i Ronneby. Han menar vidare att det inte 
längre är möjligt för Ronneby kommun ”..att spela en aktiv roll i en upptrappning av af-
färsverksamheterna i de enskilda Soft Center företagen”.6  
 
Vad menar kommunalrådet när han säger att den nya fastighetsägaren inte skall syssla 
med traditionell fastighetsförvaltning. Är det inte detta en fastighetsägare bör göra? Vilka 
är de föreställningar som Palmqvist har om köparen som gör att han tror att den nya     
ägaren klarar av att spela den aktiva rollen i den ovan nämnda upptrappningen? Som vi 
ser görs redan i samband med avsiktsförklaringen en mängd uttalanden som verkar bygga 
på föreställningar hos de förhandlande parterna.    
 
Eftersom så många uttalanden angående affären gjorts utan att den ännu är genomförd 
upplever vi det som att affären till stor del grundar sig på tro och föreställningar. Enbart i 
de tidningsartiklar vi läst finns det en mängd föreställningar om vad Soft Center        
egentligen är, vad Soft Center innehåller samt hur framtiden ter sig för affärens inblan-
dade aktörer. För att kunna svara på hur Soft Center affären kommer att ”se ut” och vil-
ken syn de olika aktörerna har på affären kommer vi därför att koncentrera oss på att 
tolka de olika inblandade aktörernas föreställningar. En mängd frågor uppkommer där-
med i försöken att se vilka föreställningar affären omges av. 
 
Vad har Wilh. Sonesson egentligen för avsikt att köpa? Själva säger de att det är innehål-
let i Soft Center som är det viktigaste, inte själva fastigheterna. Enligt Wilh. Sonessons 
huvudägare Bo Håkansson är det nätverken, företagen och företagsidéerna de vill komma 
åt i och med köpet.7 Men vad säger att de per automatik får investera i de företagsidéer 
som uppkommer inom Soft Center? Går det verkligen att komma åt företagen och nätver-
ken genom att köpa fastigheten? Hur har Wilh. Sonesson tänkt gå tillväga för att komma 
åt det de säger att de vill komma åt? Skiljer sig aktörernas föreställningar åt? Kommer 
kommunen att sälja fastigheter medan Wilh. Sonesson skall köpa någonting helt annat? 
Vad anser aktörerna inom Soft Center ingår i affären?  
 

4 BLT, 2000-03-24 
5 Sydöstran, 2000-03-23 
6 Ibid 
7 BLT, 2000-03-23 
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Detta är ett urval av de frågor vi vill försöka besvara genom att undersöka vilka föreställ-
ningar aktörerna har samt försöka tolka hur och i vilka sammanhang dessa föreställningar 
uttrycks. Frågorna som uppstår är både konkreta frågor och frågor av en mer abstrakt ka-
raktär. Exempelvis kan en konkret fråga vara hur kontraktet verkligen kommer att se ut 
medan en abstrakt fråga kan vara hur aktörerna tror att kontraktet kommer att se ut. 
 
Eftersom affären ej till fullo är genomförd är det näst intill omöjligt att besvara de kon-
kreta frågorna. Vi har därför koncentrerat oss på de mer abstrakta frågetecken som upp-
står under affärens framväxande. Våra frågor blir också av en relativt bred karaktär. Detta 
beror på att vi vill få en så omfattande bild som möjligt av affären samt för att under arbe-
tets gång kunna vara öppna för de förändrade förutsättningar som kan tänkas uppkomma 
på grund av att affären ännu inte är avslutad. Bredden på våra frågor regleras i viss mån 
av våra avgränsningar.    
 
1.3 Frågeställningar  
 
Som kan observeras ovan uppstår en hel del frågeställningar ur resonemanget runt       
fastighetsköpet. Vi har som sagt koncentrerat oss på att undersöka affärens mer abstrakta 
delar och det vi ska undersöka är egentligen vad det är som händer i samband med Soft 
Center affären. För att kunna besvara denna övergripande fråga har vi delat upp fråge-
ställningen i tre nivåer där vi rör oss från ett brett till ett smalare perspektiv. De frågor 
som utkristalliserat sig är: 
 
 Vilka är de empiriska data som rör affären? 
 
 Hur ser aktörerna på affären? 
 
 Vad innebär aktörernas föreställningar för affären? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att utifrån våra frågeställningar belysa affären mellan Wilh. Sonesson och   
Ronneby kommun och därmed hjälpa affärens aktörer att inse vad som krävs för att affä-
ren skall bli lyckosam.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera oss på det abstrakta innehållet i affären. Detta innebär att mindre 
vikt läggs vid frågor rörande de fysiska tillgångar affären innefattar. Vi har valt att       
närmare undersöka vilka föreställningar de olika huvudaktörerna har om affären och 
därmed nå en förståelse för vad som sker på grund av, eller kanske tack vare, dessa före-
ställningar. Vi vill även tolka vilka de bakomliggande faktorerna till affären är och vilka 
verklighetsuppfattningar hos aktörerna dessa bygger på. Vår avsikt är alltså att klargöra 
vad som händer just nu, när affären håller på att ta form, för att på så vis komma åt affä-
rens innersta väsen. Detta för att vi vill dra fördel av att vi befinner oss mitt i händelser-
nas centrum vid precis rätt tidpunkt. Att komma åt affärens innersta väsen ser vi som mer 
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intressant och fascinerande än att försöka oss på en så omöjlig uppgift som att spå in i 
framtiden. Syftet med denna uppsats är således inte att ge förutsägelser om framtiden. 
Däremot vill vi ge affärens aktörer en möjlighet till insikt om vilka åtgärder som kan vara 
lämpliga för att affären skall kunna ses som lyckosam. 
 
Att vi endast gör en empirisk undersökning rörande affären mellan Wilh. Sonesson och 
Ronneby kommun beror till viss del på utrymmesbrist. Vi är väl medvetna om att det 
skulle vara intressant att jämföra denna affär med liknande som utförts tidigare för att 
kunna se mönster och kanske kunna ge mer detaljerade råd till affärens aktörer. Detta in-
nebär dock inte att uppsatsens innehåll på något sätt blir lidande eller att den blir mindre 
intressant. Vi har nämligen valt att koncentrera oss på vad som händer just nu och lägger 
därför stor vikt vid det istället för att undersöka liknande historiska händelser.  
  
1.6 Aktualitet 
 
Teknikbyar, kluster och kunskapsgenerering i företagsgrupperingar är ett omdebatterat 
ämne just nu. Även den kunskapsgenerering som sker i och med att Industri, Högs-
kola/Universitet och Myndigheter samverkar8 är ett relativt nytt och hett forskningsämne. 
Detta innebär att denna uppsats ligger rätt i tiden och att den förhoppningsvis kan bidra 
med en del ny kunskap till Industrin i form av Wilh. Sonesson, till Myndigheterna i form 
av Ronneby kommun samt till den forskning som bedrivs inom dessa ämnesområden. 
 
Vår uppsats är även i högsta grad aktuell för oss som författare eftersom affären utspelar 
sig i Ronneby där vi studerar och bor. Vi har följt Soft Centers och Högskolans utveckl-
ing under de fyra år vi har studerat här vilket gör att vi känner till verksamheten och är, 
om än i liten utsträckning, involverade och påverkade av affären.  

8 Se trippelspiralen sid. 24 
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Kapitel II 
Centrala begrepp 

 
 
 
 
Genomgående i denna uppsats används orden affär och föreställningar. Vi vill därför 
ägna detta kapitel åt att klargöra dessa båda centrala begrepp. Vi är dock inte ute efter att 
ge en definition till själva orden utan vi vill snarare på ett ingående sätt beskriva och för-
klara de båda begreppen affär och föreställning. Detta för att försöka undvika missför-
stånd angående den betydelse vi tillskriver begreppen. 
 
2.1 Vad är en affär?  
 
Några av våra intervjupersoner och inte minst vi själva använder ordet affär när vi be-
skriver de händelser som skett/sker i samband med uppköpet/försäljningen av Soft Cen-
ter. Vi använder alltså fraser som Soft Center affären och den pågående affären. Vad be-
tyder då själva begreppet affär och går det att använda för att beskriva det som pågår i vår 
närmaste omgivning? 
 
Ordet affär kommer ursprungligen från det franska språket och ordet à faire som betyder 
(sak att) göra, göromål eller angelägenhet.9 I det svenska språket används ordet affär i 
många olika sammanhang, bland annat används det i betydelsen att beskriva ett förhål-
lande mellan två människor. Den flitigaste användningen av ordet sker dock i eko-         
nomiska sammanhang och då exempelvis i betydelsen; ekonomisk uppgörelse eller trans-
aktion.10 Detta är också en av de betydelser av ordet vi åsyftar då vi använder det i vår 
uppsats. Vi väljer dock även att använda ordet affär i betydelsen förhållande och hän-
delse. Med detta menar vi att ordet används i betydelsen förhållande mellan två parter, i 
vårt fall Ronneby kommun och Wilh. Sonesson samt i betydelsen händelsen, det vill säga 
det specifika skeende som just nu inträffar vid Soft Center. Frågan vi nu ställer oss är om 
det är möjligt att använda begreppet affär som ett samlingsnamn för dessa ord? 
 
För att kunna besvara denna fråga har vi sökt oss till filosofins värld för att se vad ett be-
grepp egentligen är och hur en begreppsanalys går till. Grundtanken i den senaste be-
greppsanalystekniken är att ett begrepps mening beror på vilket användningsområde be-
greppet är tänkt för när det uttalas. Gemensamt för många av utläggningarna gällande be-
greppsanalys är att: ”... det på de relevanta nivåerna i språket finns objektivt konstater-
bara fakta om uttryckets mening och meningsbestämmande relationer.”11 Vad betyder då 

9 Svenska Akademiens Ordbok, 2000-05-18 
10 Ibid 
11 Lübcke P, 1988 
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detta? Vi tolkar det som att ett begrepps betydelse är beroende av en mängd objektiva 
fakta och kännetecken som just det begreppet för med sig, det vill säga att man med     
andra ord kan beskriva det tänkta, uttalade uttrycket. Lübcke menar exempelvis att be-
greppet ungkarl kännetecknas av begreppen ogift, vuxen, person av manskön med mera. 
För att kunna göra en begreppsbestämning krävs det således att man hittar kännetecken 
till begreppet i fråga. Om vi ser på begreppet affär i detta sammanhang hittar vi sådana 
kännetecken som pengar (vilket kan härledas till ordets betydelse som en ekonomisk 
transaktion), två parter som kommer överens om något (vilket kan syfta till betydelsen 
förhållande) och slutligen ser vi ett mer abstrakt kännetecken som är svårt att precisera 
men som går ut på att en affär kännetecknas av någon form av händelse.   
 
I den klassiska empirismen talas det om att ett begrepp ses som mentala föreställningar, 
det vill säga att man av ett hört begrepp målar upp en inre bild av det som uttalats. Om vi 
då skall se på ”vårt” begrepp, affär, med denna syn innebär det att för att vi skall lyckas 
förmedla betydelsen av begreppet affär i den mening vi förklarade ovan krävs det att de 
som läser ordet affär skapar sig liknande mentala modeller kring detta begrepp. Hur 
kommer det sig då att vi på ett till synes slentrianmässigt sätt använder ett så mångfacet-
terat begrepp som affär för att beskriva de skeenden som inträffat? 
 
Redan i inledningsfasen av detta arbete läste vi i en mängd artiklar att ordet affär använ-
des för att beskriva vad Wilh. Sonesson gjort. I en av dagstidningarna citeras exempelvis 
Wilh. Sonessons VD Fredrik Herslow: ”Målet med affären var inte att komma över fas-
tigheterna”12. Ordet affär används alltså här på samma sätt som vi senare gjort i vår upp-
sats. Därför är det ett rimligt antagande att vi påverkades av de olika uttalanden som 
gjorts och därför, utan att lägga så mycket tanke bakom det, använder affär som ett sam-
lingsnamn för det som håller på att inträffa. Vi vill dock påpeka att vi inte är de enda som 
gjort detta ”misstag”. Vissa av våra intervjuobjekt har utan vår inverkan inlett samtalen 
med att beskriva händelserna som en affär utan att närmare förklara exakt vad de menar. 
Ur dessa samtal går det dock att utläsa att intervjuobjekten syftar på samma sak som vi 
när de använder begreppet affär. Exempelvis säger Ove Pettersson, vice rektor på Högs-
kolan i Karlskrona/Ronneby, att: ”Den här affären representerar något inför framtiden...”. 
Detta tolkar vi som att han lägger in mer än en betydelse i begreppet affär och således har 
vi liknande mentala modeller gällande begreppet ifråga. 
 
Slutligen skulle vi vilja tillägga att användningen av begreppet affär som ett samlings-
namn till viss del bygger på vissa föreställningar om vad som just nu sker i vår närmaste 
omgivning. Dessa föreställningar återkommer vi till i ett senare skede men vi skulle här 
vilja passa på att förklara det andra mycket centrala begreppet i denna uppsats, nämligen 
föreställning. 
 

12 BLT, 2000-03-24 
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2.2 Vad är en föreställning?13 
 
På rubrikens fråga finns inget entydigt svar. Den betydelse som begreppet ges i dagligt tal 
och skrift är att någon har en uppfattning, en teori eller en åsikt om något. Denna inne-
börd av ordet föreställning är dock ganska allmän och därmed intetsägande. Oavsett vem 
denna någon är som har en föreställning, uppfattning, teori, åsikt, hypotes eller tankemo-
dell av något saknas en djupare innebörd av begreppet. 
 
Ordets innebörd går dock att göra smalare. Genom att kalla föreställningen för en före-
ställningsbild ser vi på föreställningen som en bild i medvetandet av någonting som finns 
utanför medvetandet. Vi skalar av innebörden av föreställningen som en föreställnings-
bild ytterligare i en snäv och en ännu smalare betydelse. 
 
Åskådning är nyckelordet i den snävare betydelsen av föreställningsbilden. En åskådning 
är en slags erfarenhet, eller knuten till någon form av erfarenhet. Via åskådningen upp-
levs en helhetsbild. Det givna i åskådningen är närvarande och visar sig för någon. Före-
ställningen blir i den här betydelsen: 
 
”en åskådande upplevelse av något, och det åskådliga medvetandeinnehållet”14  
 
Sammanfattningsvis innebär denna betydelse således ett ideal som är fullt begripligt för 
någon och enligt denna någon kanske inte kan, eller till och med behöver, förklaras. I den 
smalare betydelsen av ordet föreställning rör det sig om ett slags indirekt seende. Vid ett 
bageribesök kan lukten som inandas skapa en bild av brödet som bakades där för en stund 
sedan. Mer konkret kan innebörden beskrivas som: 
 
”(a) upplevelsen av ett tidigare förnummet föremål efter det att det upphört att vara när-
varande, och (b) det ifrågavarande föremålet”15 
 
Efter denna kortare beskrivning av vad en föreställning kan tänkas vara vill vi kortfattat 
belysa att det går att ha föreställningar av andra graden, det vill säga föreställningar om 
föreställningar. Exempelvis redovisar vi i kapitel sex våra föreställningar om aktörernas 
föreställningar kring affären. Självfallet kan kedjan göras längre, vi hade exemelvis före-
ställningar om Ronneby kommuns föreställningar om vad Wilh. Sonesson hade för före-
ställningar om och kring Soft Center inför påbörjandet av uppsatsskrivandet. Denna 
kedja ser vi som ett exempel på ett kausalt samband med oändligt många föreställnings-
nivåer. 
 
Våra föreställningar kring aktörernas föreställningar har påverkat uppsatsens inriktning, 
exempelvis genom de intervjufrågor och ämnesområden vi medvetet eller omedvetet valt 

13 Vi har tagit utgångspunkt i Uhlin Å, 1996 för att besvara rubrikens fråga. Detta är en erkänt svår filoso-
fisk fråga. Vår avsikt är att lyfta fram begreppet ”föreställning” utan att fördjupa oss alltför mycket i de 
filosofiska tankar som omgärdar begreppet. I detta sammanhang anser vi att Uhlins diskussioner ligger på 
en för ändamålet rimlig nivå. 
14 Uhlin Å, 1996, s 107  
15 Uhlin Å, 1996, s 108  
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att koncentrera oss på. Våra föreställningar om aktörernas föreställningar presenteras i 
kapitel sex (Analys). I kapitel fyra (Föreställningar) och sex (Analys) dyker, indirekt, 
även föreställningar av tredje graden upp. Aktörernas föreställningar om våra föreställ-
ningar om deras föreställningar om affären kan vara av betydelse exempelvis vid besva-
randet av intervjufrågorna. Någonstans måste dock en gräns dras och vi avstår ifrån att 
beröra detta närmare. 
 
De föreställningsbilder alla inblandade parter har är avgörande för den här uppsatsen. 
Redan i de tidningsartiklar som publicerades dagarna efter att avsiktsförklaringen av kö-
pet offentliggjordes syns tydliga uttryck för detta. Kommentaren från Fredrik Herslow 
(VD i Wilh. Sonesson); ”Vi har möjligheten att genom nätverket som finns i Soft Center 
öka antalet groddföretag på plats och genom aktivt ägande utveckla företagen och bygga 
större företagsstrukturer”16 uttrycker en föreställningsbild kring existerande nätverk i Soft 
Center. Kommunen har föreställningsbilder kring vad den nya ägaren kan komma att 
åstadkomma; ”Företaget är inte en vanlig fastighetsägare utan vill också satsa på groddfö-
retagen i Soft Center”17. Parternas föreställningar om Soft Center ligger således till grund 
för att det blir en affär. De föreställningar som de människor vi samtalat med på Wilh. 
Sonesson, Ronneby kommun och Soft Center har redovisas i kapitel fyra (Föreställning-
ar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 SDS (b), 2000-03-23 
17 SDS (a), 2000-03-23 
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Kapitel III 
Angreppssätt 

 
 
 
 
3.1 Utgångspunkt 
 
Vi startade detta arbete med utgångspunkten att undersöka vilka föreställningar om affä-
ren de inblandade aktörerna har.  
 
Det finns ingen egentlig uppdragsgivare för denna uppsats men vi antar att flera parter 
kommer att ha nytta av vårt alster. Eftersom vi strävar efter att ge en helhetssyn på affä-
ren finns det en möjlighet för framförallt Ronneby kommun och Wilh. Sonesson AB att 
öka sin förståelse för affären. Även personer och företag som är intresserade av affärers 
komplexitet i allmänhet kan dra nytta av denna uppsats. 
 
När vi började diskutera vårt övergripande angreppsätt kom vi fram till att för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna undersöka det vi ville undersöka var vi tvungna att se på     
affären utifrån samtliga intressenters perspektiv. Vi har således intervjuat personer inom 
de tre perspektiven; Ronneby kommun, Wilh. Sonesson samt Soft Center. De tre perspek-
tiven representerar säljaren, köparen och köpegodset.18 Valet av just dessa tre perspektiv 
ter sig ganska självklart eftersom de alla tre i högsta grad är involverade i affären. De tre 
perspektiven valdes även ut på basis av att de ser på affären utifrån sitt eget synsätt vilket 
gör att vi möjligen kan få tre olika syner på affären som sådan och dessutom ges vi möj-
ligheten att ställa dessa tre perspektiv mot varandra i en analys.  
 
Tyngdpunkten i vår analys kommer att ligga på de empiriska data vi har samlat in i form 
av intervjuer. I empirin (E) kommer vi att utläsa vilka föreställningar de olika aktörerna 
har. För att kunna tolka och förstå dessa föreställningar använder vi oss av den teori (T) 
som återfinns i kapitel fem. Vårt tillvägagångssätt kan ses visuellt i figuren nedan: Ut-
gångspunkten tas i empirin och tolkas med hjälp av teorin. För att sedan skapa förståelse 
för teorin används den tolkade empirin.   
 
 
 
 
 

Figur 1: Vår användning av empirin och teorin 

18 För en kortfattad presentation av Intervjupersonerna se Källförteckning. 

T E 
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För att kunna skapa en översiktlig bild av affären och därmed vår egen syn på den samma 
är det viktigt att vi tar åt oss alla intryck och försöker bortse från de fördomar vi kan tän-
kas ha. Det är även viktigt att vi inte låter oss påverkas mer av någon intervjuperson än av 
någon annan vilket skulle kunna medföra att vår objektivitet påverkas negativt. Gör vi det 
kommer vår uppsats inte att belysa det övergripande perspektiv vi har som ambition att 
visa. Det bör dock tilläggas att det är en omöjlighet att vara helt objektiv eftersom fördo-
mar och föreställningar ligger djupt nedvävda i varje människas medvetande.  
 
3.2 Handgripligt angreppssätt 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Anledningen till detta är enkel. Med en 
kvantitativ undersökningsmetod vore det betydligt svårare att finna meningsfulla svar på 
våra frågeställningar. De flesta av de företeelser vi undersöker saknar en given kvalitet 
som kan rangordnas eller mätas och därmed faller den kvantitativa metodens tillämpbar-
het i vår undersökning. Om vi valt att värdera affären som en ren fastighetsaffär hade en 
kvantitativ metod varit ett möjligt alternativ. Det är dock de mer abstrakta och svårvärde-
rade faktorerna bakom affären vi är intresserade av. Således återstår endast den kvalita-
tiva undersökningsmetoden vars mål är att ”blottlägga en mängd kvaliteter som relativt 
väl fångar in det centrala hos en viss företeelse, dvs att skaffa sej ett begrepp om företeel-
sen ifråga”.19 
 
Alla data som förekommer i undersökningen är dock inte kvalitativa. En del statistiskt 
material och faktauppgifter används för att beskriva undersökningsmiljön. 
 
3.2.1 Datakällor  
 
Våra primärdata har samlats in genom djupintervjuer med Informanter och Respondenter. 
Primärdatan är det huvudsakliga underlaget för besvarandet av uppsatsens frågeställning-
ar. 
 
3.2.1.1 Intervjupersoner 
 
I en kvalitativ undersökning kan de individer som intervjuas kallas för Försökspersoner, 
Respondenter, Informanter eller Deltagare.20 I den här uppsatsen har vi valt att benämna 
intervjupersonerna som Informanter och Respondenter och detta val beror på undersök-
ningens beskrivande och förklarande karaktär. 
 
Informanternas uppgift är att ge den för undersökningen nödvändiga bakgrundsinformat-
ionen, ofta i form av bakgrundsfakta och sifferdata. Av dessa intervjupersoner har vi även 
fått annan värdefull information med avseende på undersökningsmiljön och dess olika 
former av förutsättningar. Respondenterna är de intervjupersoner som med svar på myck-
et specifika frågor kunnat ge oss den primärdata som legat till grund för analysen och be-
svarandet av våra frågeställningar. 

19 Eneroth B, sid. 76, 1994 
20 Depoy E, Gitlin L, 1994 
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Gränsdragningen mellan Informanter och Respondenter är många gånger hårfin och ett 
flertal av de individer vi har intervjuat kan innefattas under båda termerna. De krav vi 
ställt på de Informanter vi har använt oss av i vår undersökning har varit att de skulle 
kunna bidra med värdefulla faktauppgifter samt vara väl informerade om, och insatta i, 
affären. Grundkraven som ställts på Respondenterna har varit att de skulle vara mycket 
väl insatta, samt gärna vara nyckelpersoner, i affären. Vi har dessutom strävat efter att få 
intervjuer med mer än en Respondent från respektive perspektiv. 
 
3.2.1.2 Övriga källor 
 
Sekundärdatan har hämtats från litteratur, tidningsartiklar, hemsidor, rapporter, utred-
ningar och nyhetsblad. Med hjälp av dessa data har vi tillägnat oss en djupare förståelse 
för ämnet och ämnesområdet. Dessutom har sekundärdatan gett oss den nödvändiga bak-
grundsinformation som krävs för att beskriva undersökningsmiljön. För att få en inle-
dande förståelse för vad affären skulle kunna innebära valde vi att läsa artiklar ur alla de 
svenska tidningar vi hittade som skrev om Wilh. Sonessons och Ronneby kommuns av-
siktsförklaring om köpet/försäljningen av Soft Center.  
 
3.3 Datainsamling och bearbetning 
 
Uppsatsens Respondenter och Informanter har bidragit med data genom vad som skulle 
kunna beskrivas som ett mellanting av Samtal och Intervju.21 Vid varje möte med en Re-
spondent eller Informant har vi haft förberedda frågor. Intervjupersonerna har dock givits 
ett relativt fritt spelrum inom frågornas ramar. Generellt kan det sägas att mötena med 
Informanterna har varit mer av undersökningsformen Intervju där ett visst antal förutbe-
stämda frågor besvarats i en given ordningsföljd. Mötena med Respondenterna har mest 
liknat undersökningsformen Samtal där temat fastställts och frågorna därefter varit bero-
ende av Respondentens svar. 
 
Rent praktiskt har intervjuerna/samtalen letts av en eller två frågeställare. Den eller de 
personer som inte ställt frågor har i första hand koncentrerat sig på att observera intervju-
personen och de mer underliggande svaren som ibland kan utläsas i form av kroppsspråk, 
betoningar, konstpauser och så vidare. Vi har dock inte varit helt fastlåsta i de på förhand 
bestämda rollerna och har dessutom turats om att vara frågeställare respektive observan-
ter. Alla intervjuer har spelats in på band och därefter transskriberats för att underlätta 
sammanställandet av datan till den information som legat till grund för faktabeskrivningar 
och analys.  
 
I kapitel fyra (Föreställningar) sammanfattas de data och den information vi tillägnat oss 
genom intervjuerna. I kapitel sex (Analys) försöker vi att på ett djupare sätt belysa och 
förklara den information som framkommit vid intervjuerna. Detta görs för att vi och läsa-
ren skall få en nyanserad bild av vad de olika aktörerna tycker och tänker gällande vissa 
delar i affären. I analyskapitlet diskuteras dessutom informationen djupare med stöd av 

21 Eneroth B, 1994 
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den teoretiska förankringen. Det analytiska resonemang som förs under de olika rubrik-
områdena ligger därefter till grund för slutsatserna. 
 
3.4 Metodologiska reflektioner och problem 
 
Under denna rubrik vill vi ta tillfället i akt att göra vissa reflektioner samt att inta en 
självkritisk hållning till vårt arbete. Vi anser att detta hjälper oss att undvika vissa pro-
blem som annars lätt kan uppstå. 
 
3.4.1 Säkerhet vid insamlande av information22 
 
Vid uppsatsskrivande är det viktigt att kontrollera säkerheten på insamlad data. Vad som 
är sant eller verkligt är oftast en fråga om subjektivitet. Det är vi människor som namn-
ger, klassificerar och tilldelar olika fenomen egenskaper på basis av hur vi definierar 
verkligheten. Detta innebär alltså att samma fenomen kan uppfattas och återberättas på 
olika sätt beroende på vilket perspektiv och vilka referensramar och föreställningar de 
olika aktörerna har. Även forskaren själv har givetvis en uppfattning av det fenomen han 
eller hon undersöker och därigenom kan forskaren ha en helt annan bild av ett händelse-
förlopp jämfört med de Informanter och Respondenter han eller hon använder sig av i sin 
undersökning. 
 
Runa Patel och Ulla Tebelius tar upp fyra begrepp som behandlar denna vetenskapliga 
problematik, nämligen; Tillämplighet, Noggrannhet. Överensstämmelse och Pålitlighet. 
 
Tillämplighet handlar om de val av insamlingstekniker och undersökningsgrupper som 
används vid insamlandet av informationen. Både den teknik och de grupper som används 
i undersökningen måste uppvisa en hög grad av användbarhet för att forskaren skall er-
hålla den information han/hon önskar. I vårt fall anser vi inte detta vara en fara eller ett 
problem då de personer vi valt att intervjua är väl insatta i ämnet samt att vi valt att an-
vända oss av ett antal rena Informanter för att på så sätt få bättre information om vilka 
personer som besitter djupare kunskap i ämnet för att sedan kunna använda dessa perso-
ner som Respondenter. Den teknik vi använt oss av anser vi också vara lämplig för denna 
typ av undersökning. 
 
Begreppet Noggrannhet syftar till att forskaren måste vara konsekvent under hela proces-
sen. För att forskningsresultatet skall vara av hög kvalitet gäller det att forskaren under 
hela arbetet är samvetsgrann och ärlig. Under inga omständigheter får forskaren för-
vränga informationen, detta gäller givetvis under alla de olika faser som genomgås vid ett 
arbete av detta slag. Det kan i vissa fall vara svårt att exakt återge informationen som ge-
nereras vid en intervju och på så vis kan man omedvetet förvränga data. Vi har i möjlig-
aste mån försökt undvika detta problem genom att spela in varje intervju på band och se-
dan transskriberat materialet.  
 

22 Patel R, Tebelius U, 1987 
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De sista begreppen, Överensstämmelse och Pålitlighet behandlar vikten av att den in-
formation som samlas in är valid och reliabel. Validitet innebär att det är viktigt att in-
samlad data ger de svar som forskaren eftersöker, det vill säga att de hjälper till att mäta 
det som det är tänkt att de skall mäta. Med Reliabilitet menas att datan skall vara tillförlit-
lig.  
 
Vad gäller våra intervjuobjekt anser vi oss inte ha några problem med varken validiteten 
eller reliabiliteten. Intervjupersonerna, framförallt Respondenterna, har som vi tidigare 
nämnt en bra inblick i affären sett utifrån sina respektive perspektiv. Problemen skulle 
kunna uppstå just på grund av att intervjupersonerna alltför ensidigt ser affären utifrån sitt 
eget perspektiv och därmed färgar sina svar vilket skulle kunna ge oss problem med 
framförallt reliabiliteten. Detta hoppas vi kunna undvika genom att använda oss av flera 
intervjuobjekt inom varje perspektiv och med hjälp av att applicera valid och reliabel te-
ori på de insamlade svaren få en datamängd som är tillförlitlig och svarar på de ställda 
frågorna.  
  
3.4.2 Aktualitetsproblematiken 
 
Det är viktigt att komma ihåg att affären som vårt arbete baseras på inte till dags dato är 
genomförd. Nya fakta och händelser, som t ex ändrat avtalsinnehåll, kan fortfarande upp-
komma och har uppkommit under arbetets gång. Vi anser dock inte detta vara ett allt för 
stort problem av den enkla anledningen att vår uppsats inte fokuserar på fastighetsaffären 
som sådan utan snarare tar upp de händelser och fenomen som är de bakomliggande or-
sakerna till affären. För att lyckas med denna uppgift har vi, som vi tidigare nämnt, inter-
vjuat personer ur de olika perspektiv som på något sätt är involverade i affären. Samtliga 
svar som framkommer genom dessa intervjuer är givetvis viktiga för vår framtida analys, 
men de svar vi ser som de absolut viktigaste är de som visar de olika perspektivens före-
ställningar om affären.  
 
Ett annat problem som kan uppstå på grund av att detta är ett aktuellt ämne är att vi som 
forskare och intervjuare på något vis, med våra frågor, påverkar själva processen. Vi an-
ser dock att vår påverkan förmodligen är så marginell att den inte kommer att vara speci-
ellt betydelsefull i det större sammanhanget. 
 
Det finns dock inte endast problem och nackdelar med att skriva denna uppsats just nu. 
Vi har en stor fördel av att befinna oss på Soft Center mitt under processens gång, just på 
grund av att det är så aktuellt och att alla vi intervjuat själva håller på att skaffa sig en bild 
av vad affären kan tänkas betyda i framtiden. Vi har haft möjligheten att tala med dem 
som skall bestämma hur Soft Centers framtid skall se ut och kunnat följa med i tidnings-
artiklar under hela perioden från avsiktsförklaringen till affärsöverenskommelsen. Vi har 
på så vis haft möjligheten att undersöka affärens dynamik och inre väsen. Om vi bestämt 
oss för att forska om affären först nästa år hade vi gått miste om en mängd viktiga fakta. 
Även individernas föreställningar skulle förmodligen ha ändrats väsentligt med tiden, vil-
ket skulle ha medfört att uppsatsen inte vore lika intressant ur ett forskningsperspektiv. 
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3.4.3 Tolkningsproblematiken 
 
Eftersom vårt arbete grundar sig på de intervjuer vi genomfört finner vi det lämpligt att ta 
upp en del av de problem som kan framkomma vid denna typ av undersökning. Vi kon-
staterar att det i allmänhet är svårt att veta exakt vad folk menar. Vid samtal med männi-
skor används exempelvis gester och dylikt för att förstärka vissa uttalanden. Dessa gester 
är ibland svårtolkade och i och med detta kan ett svar tolkas på ett sätt som utifrån upp-
giftslämnaren anses som falskt. Detta har vi i möjligaste mån försökt undvika genom att 
vi hela tiden har fört en diskussion om våra egna uppfattningar och därmed nått en sam-
stämmighet vad gäller tolkningarna av intervjusvaren.  
 
Ytterligare ett problemområde kan dock uppenbara sig. Detta problemområde har an-
knytning till en av de tankebildningar vi presenterar i kapitel fem, nämligen Djurfeldts 
tankar om verkligheten.23 Skulle någon av våra intervjupersoner ha en felaktig bild av 
verkligheten skulle vi i så fall riskera att påverkas av denna verklighetsbild och detta i sin 
tur skulle kunna leda till att hela uppsatsen skrivs på ett något naivt sätt. Det är givetvis 
omöjligt för oss att avgöra vad som är en korrekt verklighetsbild men detta är också något 
som vi är medvetna om. Skilda verklighetsuppfattningar i sig är dock ingen fara för oss 
då vi kommer att analysera detta senare.   
 
3.4.4 Självkritik 
 
Eftersom Soft Center är en direkt inblandad part i den pågående förhandlingen kan vi 
som studenter sägas vara en del av den process vi undersöker. Detta kan få flera konse-
kvenser, exempelvis kan det få effekten att vi omedvetet anser oss ha en så klar bild av 
detta perspektiv att vi inte, i tillräckligt stor utsträckning, anstränger oss i tolkningarna av 
de från Soft Center inkomna intervjusvaren. Vi är väl medvetna om denna problematik 
men anser den inte vara av en alltför svår art beroende på att Soft Center inte fungerar 
som varken köpare eller säljare (de två för oss mest intressanta perspektiven) utan enbart 
tjänar som varan i affären. 
 
Vi vill också uppmärksamma läsaren på att vi författare i fyra års tid har gått samma ut-
bildning och därmed har relativt lika referensramar och tänker i liknande banor. Fördelen 
med detta är att vi ofta kommer till samma slutsatser i våra diskussioner kring ämnet. Den 
naturliga nackdelen blir då att vi kanske är alltför inskränkta och fastnar i liknande men-
tala tankebanor.   
 
3.4.5 Källkritik 
 
Det fenomen vi granskar i denna uppsats berör ett relativt nytt forskningsområde vilket 
innebär att det kan vara svårt att finna vedertagna teorier och modeller. Det förs ännu heta 
debatter om hur kunskap bildas i samhället och det får till följd att det är svårt att finna  
allmänt accepterade teorier som passar till vårt arbete. Vi har dock lyckats finna relativt 
nytryckt litteratur som beskriver de övergripande åsikterna om ämnet. En motivation till 
vårt val av teorier återfinns i kapitel fem (Vetenskaplig förankring). 

23 Se sid. 29 
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Eftersom vi valt att använda oss av bandinspelningar vid intervjutillfällena finner vi det 
lämpligt att här ta upp en brist detta kan medföra. Intervjupersonen kan känna olust inför 
att tala till en bandspelare. Risken finns att personen inte är helt sanningsenlig på grund 
av detta. Vi har försökt att förhindra detta genom att skapa en behaglig miljö och genom 
att genomföra intervjuerna som ett avslappnat samtal.   
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Kapitel IV 
Föreställningar 

 
 
 
 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de föreställningar Informanterna och 
Respondenterna har som i uppsatsen företräder affärens tre huvudaktörer. Vi vill poäng-
tera att denna genomgång är en sammanfattning av dessa personers föreställningar. Vi 
har, i den mån det varit möjligt, använt oss av intervjupersonernas egna ord för att ge en 
så rättvisande bild som möjligt av föreställningarna. Vad vi tycker, tänker och tror om 
dessa föreställningar behandlas i kapitel sex (Analys) om ingenting annat anges. 
 
4.1 Wilh. Sonessons föreställningar 
 
För Wilh. Sonesson är Soft Center medlet för att nå målet. Företaget ser en möjlighet i att 
komma in i fastigheten och tillföra entreprenörerna någonting. Framtidsvisionen är att 
man med understöd av det idéflöde som finns på Soft Center kan ”rulla igång ett hjul” 
som drar fram livskraftiga företag som i sin tur skall kunna betala hyra. Nya företag inne-
bär behov av nya lokaler vilket medför byggnation av nya etapper. I de nya lokalerna pla-
ceras nya företag med nya idéer och så vidare. Målet är således att kunna bygga ut enligt 
de redan färdiga planerna vilket gynnar såväl Wilh. Sonesson som kommunen.   
 
Wilh. Sonesson föreställer sig att de skall köpa ett naturligt sätt att komma in i ett 
idéflöde. Mer precist ser företaget Soft Center som en bas för de idéer och de företag man 
i framtiden kommer att satsa på. Genom att köpa fastigheten tror sig företaget få en större 
uppmärksamhet än om man hade gått in i fastigheten som hyresgäster och startat upp en 
företagskuvös. 
 
Företaget betalar dock inte för en tillgång till ett idéflöde utan för fastigheten. Föreställ-
ningen är att det skulle vara svårt att betala för exempelvis ett nätverk eftersom det inte är 
givet att det går att komma åt och göra någonting åt ett sådant. Sett ur perspektivet som 
en fastighetsaffär anses priset vara fullt rimligt. 
 
Företagets bild av nätverksstrukturen är ännu inte särskilt klar. Man vet att det finns nät-
verk företagen emellan i form av olika träffar som stiftelsen24 har anordnat. Meningen är 
att man skall få en bättre inblick i de nätverk som finns längre fram. I inledningsfasen har 
främst relationsskapande åtgärder gentemot högskolan prioriterats. 

24 Soft Center drivs av en stiftelse där IT-branschen, högskolan, länsstyrelsen och Ronneby kommun finns               
representerade. 
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Genom att köpa fastigheten tror man sig inte per automatik komma åt de nätverk, idéer 
eller den kunskap som finns innanför husets väggar. För att som fastighetsägare kunna 
göra detta inser man på Wilh. Sonesson att det krävs stora förtroendeskapande ansträng-
ningar, inte minst genom att bevisa att företaget utöver rollen som fastighetskötare kan 
tillföra entreprenörernas, forskarnas och studenternas idéer värden i rollen som partner i 
utvecklandet av deras företag. Det är ett stort steg som måste tas, först måste företaget 
skaffa sig en ordentlig inblick i hur hela Soft Center fungerar, därefter skall trovärdighet-
en i rollen som affärspartner bevisas och först sedan kan en åtkomst av nätverk, idéer och 
kunskap komma ifråga.  
 
På Wilh. Sonesson tror man att kommunen säljer av två skäl. Om Soft Center skall kunna 
växa mer krävs nybyggnationer. Nya byggnationer kräver kapital så ett skäl till att sälja 
är att finna en investor för att på så sätt underlätta kapitalanskaffningen till nästa etapp-    
bygge.  
 
Kombinerat med det eventuella behovet av nybyggnationer ser man på företaget ett 
andra, kanske starkare skäl. Ur ett kommunperspektiv har konkurrensen från Tele-
comCity25 blivit allt tuffare för Ronneby kommun under de senaste åren. Någonting 
måste göras för att stärka Ronnebys, och då inte minst Soft Centers, attraktionskraft. Den 
möjlighet som kommunen har funnit är att låta en utomstående aktör gå in för att för-
stärka och utveckla konceptet.  Detta inte minst för att få ett ännu högre flöde av nyeta-
bleringar än i dagsläget. 
 
Vad kommunen säljer enligt Wilh. Sonesson är ett förtroende att förvalta och utveckla en 
fastighet som innehåller ett omfattande idéflöde. 
 
Uppfattningen är att företaget köper samma sak som kommunen säljer. Affären är kom-
plex och det rör sig inte om en fastighetsaffär, vilket båda parter har insett. Wilh. Sones-
son skall ”ta kullen”, vilket innebär att komma på plats, se vad som rör sig och sedan 
komma in i detta flöde. Inifrån detta flöde skall man sedan bidra med det som man är bra 
på. På samma sätt tror Wilh. Sonessons företrädare att kommunen vill att någon skall ”ta 
kullen” för att bidra med något nytt och utvecklande. 
 
Det finns en föreställning på Wilh. Sonesson om att kommunen i sin näringslivsverksam-
het bör fortsätta marknadsföra Soft Center utåt. Detta motiveras med att Wilh. Sonesson 
visserligen bör ta på sig en viss del av det marknadsföringsarbete som stiftelsen Soft Cen-
ter idag ansvarar för men att det måste ligga i kommunens intresse att lyfta fram Soft 
Center samtidigt som Ronneby framhävs i kommunikationen med omvärlden. 
 
Inom Wilh. Sonesson tror man att investeringen på sikt kommer att gynna alla inblandade 
parter. Eftersom man ser fastighetsköpet som ett medel på såväl lång som kort sikt är hela 
affären i sig långsiktig. Två risker eller hot tas upp. Den ena risken är att idéflödet inom 
Soft Center skulle sina och då kan ägandet av fastigheten aldrig vara motiverat. Den före-
ställning som man har hittills är dock snarare att idéflödet är så omfattande att det av 

25 Telecomcity är ett nätverk bestående av Företag, Högskola och Samhälle i Karlskrona. 
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tidsbrist kan vara svårt att lyckas ta del av alla goda idéer. Den andra risken är att man 
trots hårda ansträngningar inte lyckas ta sig in i idéflödet vilket är en risk som i dagsläget 
upplevs vara mycket liten. 
 
4.2 Ronneby kommuns föreställningar 
 
Soft Center var från början en åtgärd för att vända den negativa näringslivsutvecklingen i 
kommunen. I dagsläget är det en fysisk plats där ungefär 3000 människor dagligen är 
verksamma. Soft Center befinner sig för tillfället i en tredje utvecklingsfas. Den första 
fasen var utvecklandet av företagssamarbete, den andra var högskolans framväxt och den 
tredje är skapandet av forskningsmiljöer. 
 
Före försäljningen befann sig kommunen i en situation där det var nödvändigt att för-
stärka organisationen för att Soft Center inte skulle stagnera utan kunna fortsätta utveck-
las. Därutöver var fortsatta etappbyggen projekterade och det blir nu upp till den nya äga-
ren att vidta de åtgärder som krävs, där en möjlighet är nybyggnation. 
 
Wilh. Sonesson ska enligt kommunens föreställning köpa en närhet till företag som de 
kan investera i för att på sikt kunna tjäna pengar. Med detta som utgångspunkt blir före-
tagets egna kontaktnät i kombination med de nya kontaktnäten avgörande för om man 
lyckas locka hit nya företag. På kommunen har man dock inte föreställningen att Wilh. 
Sonesson betalar för denna närhet utan endast för själva fastigheten. 
 
Den uppfattning som finns inom kommunen är att nätverken, kunskapen och idéerna bör 
vara möjliga att komma åt och man hänvisar till en föreställning om att köparen har ett 
gott affärssinne. 
 
Frågan om en försäljning av Soft Center har varit aktuell i kommunfullmäktige sedan 
1995. I våra samtal med kommunens representanter anges två huvudskäl till varför: 
 
För det första är det svårt att försvara ett fastighetsinnehav med ett värde på över 300 mil-
joner SEK som i framtiden kan komma att uppgå till cirka 500 miljoner SEK för en 
kommun med ungefär 30 000 invånare. Det behov av förstärkning av organisationen på 
Soft Center som kommunen identifierat i kombination med ökande marknadsföringskost-
nader och eventuella framtida behov av nybyggnationer skulle dessutom kräva att ytterli-
gare ekonomiska resurser plöjdes ner i fastigheten. Det finns inom kommunen en oro för 
att man i rollen som Soft Centers fastighetsförvaltare skulle sätta denna fastighet i alltför 
stort fokus och därmed låta övriga kommunala verksamhetsområden som exempelvis 
skola, barnomsorg, bostäder och infrastruktur hamna i skuggan. 
 
Det andra huvudskälet är att en aktör med potential att ge de ”hävstångseffekter” som 
kommunen har efterlyst nu är beredd att ta över fastigheten. De aktörer som tidigare an-
mält sitt seriösa intresse för att ta över driften av fastigheten har visserligen gett bättre 
ekonomiska bud än Wilh. Sonesson men det har i dessa fall rört sig om traditionella fas-
tighetsförvaltare. I Wilh. Sonesson ser Ronneby kommun en aktör som kan ge ”plusvär-
den” i form av möjligheter till avknoppning, nyföretagande och stimulans till ytterligare 
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forskning i samarbete med högskolan. Genom att låta Wilh. Sonesson ta över fastigheten 
tror man inom kommunen att det finns bättre förutsättningar för att koncentrera sig på det 
man är bra på, nämligen strategiska frågor kring infrastruktur, bostäder, skolor och så vi-
dare. 
 
Ronneby kommun vill få in en aktör som kan ge de ovan beskrivna ”hävstångseffekter-
na” och man har en förställning om att Wilh. Sonesson vill vara den aktör som utlöser 
denna ”hävstångseffekt” för att på sikt göra vinster. 
 
På Ronneby kommun finns föreställningen att kommunen skall fortsätta med att vara ak-
tiv i marknadsföringen av Ronneby, dock blir det upp till den nya ägaren av Soft Center 
att marknadsföra sina byggnader. 
 
De möjligheter som kommunen ser med en försäljning av fastigheten är att Soft Center 
kan fortsätta utvecklas, och kanske dessutom utvecklas i en takt och i en riktning som inte 
skulle ha varit möjlig med Ronneby kommun som fastighetsägare, genom den stimulans 
av näringslivstillväxten som företaget förväntas kunna frambringa. I samtalen uttrycks 
även vissa förhoppningar om att Wilh. Sonesson skall kunna locka nya typer av företag 
till Soft Center via de kontaktnät företaget har. 
 
De eventuella risker och hot som följer med försäljningen är de kommunala företrädarna 
försiktiga med att uttrycka. På oppositionssidan är det främst priset, som anses vara för 
lågt, som hamnar i fokus. Inom oppositionen ses en försäljning av fastigheten som ett 
nödvändigt steg att ta eftersom ”Det här övergår vårt förstånd att driva detta”26. Det anses 
dock att det i det här fallet har gått för fort och att en panikförsäljning, vilket affären be-
skrivs som, kan få obehagliga konsekvenser på sikt. I samband med detta uttrycks en oro 
för hur mycket kommunen binder upp sig till köparen. Viss oro uttrycks även för köpa-
rens rykte med motiveringen att ett rykte oftast är något man förtjänar. 
 
4.3 Soft Centers föreställningar 
 
Soft Center är ett fastighetskomplex som vuxit fram till följd av en föreställning om ett 
koncept för näringslivsutveckling. I denna ursprungliga föreställning trodde man att en 
attraktiv tillväxtmiljö kunde skapa en dynamik genom att samla de tre sektorerna utbild-
ning, forskning och utveckling samt företagande under samma tak. Detta ursprungliga 
koncept för näringslivsutveckling är fortfarande gångbart och har i viss mån fått än större 
aktualitet under de senaste åren. 
 
Indirekt är Soft Center även ett koncept för affärsutveckling, åtminstone om man ser på 
Soft Center utifrån dess aktörers (främst företagens) perspektiv. Så var även tanken från 
början. Den dynamiska miljön skulle stimulera till affärsutveckling. 
 
Periodvis har även andra föreställningar kring vad Soft Center är haft ett visst fotfäste. I 
början av 90-talet växte föreställningen om Soft Center som en del i, eller en bas för, den 

26 Håkansson S, 2000-05-02 
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kommunala samhällsutvecklingen fram. De idéer som föddes på Soft Center skulle spri-
das ut för att komma hela Ronneby tillgodo, inte minst för att överbygga den klyfta som 
alltid funnits mellan Soft Center och den övriga delen av samhället. Fiberoptiska nät la-
des ut för att länka samman kommunala förvaltningar med högskolan och företagen på 
Soft Center. Ett annat resultat av denna föreställning var Ronneby Stadsbiblioteks tidiga 
satsning på IT. Föreställningen om Soft Center som en vital del i ett samhällsutvecklings-
projekt lever fortfarande kvar i viss mån, om än inte lika tydligt som tidigare. 
 
Strax före mitten av 90-talet växte det fram en föreställning inom ledningen på Soft Cen-
ter där Soft Center sågs som ett kommersiellt affärskoncept. Grundtanken var att det 
skulle gå att tjäna pengar på det ursprungliga Soft Center konceptet och de kunskaper 
man hade kring att bygga upp en verksamhet av det här slaget. Denna föreställning fick 
dock aldrig något större gensvar utanför den dåvarande ledningsgruppen för Soft Center. 
Avslutningsvis finns föreställningen om Soft Center som en del i ett nationellt, och nu 
även på senare år internationellt, nätverk. Till viss del är denna föreställning sprungen ur 
den i stycket ovan beskrivna föreställningen om Soft Center som ett affärskoncept. De 
första svenska partnerskapen var i grunden ett resultat av att man ville tjäna pengar på 
Soft Centers goda namn och kunskaper. Succesivt har dock denna syn kommit att föränd-
ras och i dagsläget ses de partnerskap man har mer som en vidareutveckling och förädling 
av det ursprungliga konceptet eller föreställningen. Nationella och internationella kontak-
ter är, enligt Soft Centers företrädare i undersökningen, en viktig förutsättning som är 
svår att hantera för små och medelstora företag. Genom samverkan underlättas dessa kon-
takter och en ny aspekt på den grundläggande föreställningen om att skapa en god miljö 
för tillväxt har tillkommit. 
 
Före försäljningen fanns inga uttalade långsiktiga mål för Soft Center. Den allmänna upp-
fattningen bland intervjupersonerna är att framtiden för företagssidan huvudsakligen är 
beroende av de målsättningar som sätts upp och de åtgärder som den nya ägaren vidtar. 
Det uttrycks dock förhoppningar om att Wilh. Sonesson skall kunna förverkliga de ut-
vecklingsmöjligheter som Soft Center har genom att vara riktkarlen som får Soft Center 
på fötter igen. 
 
Det finns tydligare föreställningar om högskolans framtid. Flera personer i samtalen har 
liknande föreställningar i form av ett beroenderesonemang. Detta resonemang går ut på 
att Soft Center numera är mer beroende av högskolan än vad högskolan är beroende av 
Soft Center. Därmed ses högskolan som den starkare parten i den förhandlingssituation 
som uppstår mellan Wilh. Sonesson och högskolan i samband med affären. Enligt före-
ställningen krävs det att Wilh. Sonesson har någonting värdeskapande att erbjuda högsko-
lan för att kunna få ta del av de idéer som uppstår. Detta skulle kunna vara i form av 
forskningsbidrag eller annat ekonomiskt stöd, inte minst för att belöna de forskare som 
skapar de kommersiella genombrotten. 
 
Det viktiga i detta sammanhang är dock de former och incitament för samverkan mellan 
högskola och näringsliv som uppstår där en spännande kreativitet kan utvecklas. I den 
situation av givande och tagande som uppstår mellan olika kunskapsmiljöer kan en spän-
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nande utveckling och ett kreativt utvecklingsklimat befrämjas samtidigt som högskolan 
får någonting i den finansiella korgen. 
 
Wilh. Sonesson betalar för fastigheten men köper en slags relativ närhet till kreativa mil-
jöer inom IT-branschen. Föreställningen är att företaget upptäckt ett nytt sätt att ta ini-
tiativ till investeringar i en bransch med hög utvecklingstakt. 
 
Föreställningarna om vilka nätverk som finns, respektive inte finns, varierar ganska kraf-
tigt mellan intervjupersonerna. Skillnaderna i uppfattningarna om nätverken skiftar tyd-
ligast mellan de intervjupersoner som representerar företagssidan på Soft Center och de 
som representerar högskolesidan. Vi gör i denna text ett försök att redovisa alla de före-
ställningar om nätverken på Soft Center som uppkommit i samtalen. 
 
På nivån Soft Center finns föreställningen om hela Soft Center som ett enda jättelikt nät-
verk där ”alla känner alla” och högskolan är ett underliggande nätverk. På denna nivå 
finns också nätverket mellan företagen på Soft Center, dels i form av formella kontakter 
som arrangerade frukostmöten och fritidsaktiviteter, dels i form av informella kontakter. 
Vidare finns föreställningar om nätverk mellan företagen och studenterna på högskolan 
samt nätverk mellan företagen och forskarna på högskolan. 
 
Två nätverk tas upp på lokal nivå. Det första är nätverket mellan kommunen, företagen 
och högskolan, dvs de tre aktörerna i det ursprungliga konceptet för näringslivsutveckl-
ing. Det andra är kopplingen mellan företagen, Soft Centers ledning och kulturlivet i sta-
den. 
 
På regional nivå ses nätverket mellan aktörerna på Soft Center och aktörerna inom Tele-
comCity som ett viktigt nätverk. 
 
Nationellt finns Soft Centers eget nätverk som utöver Ronneby innefattar Soft Center i 
Söderhamn och Kalmar. Soft Center är även en medlem i organisationen Swedepark som 
är de svenska forsknings- och teknologiparkernas samarbetsorganisation för ökade sats-
ningar inom kunskapsorienterat och högteknologiskt företagande. I övrigt är Soft Centers 
nationella nätverk i det närmaste obetydligt. 
 
Avslutningsvis finns föreställningar om Soft Center som en del i ett internationellt nät-
verk. I det egna Soft Center nätverket ingår även Soft Center i Duluth (Minnesota). Via 
medlemskapet i Swedepark som är en av medlemmarna i International Association of 
Science Parks (IASP) är Soft Center indirekt medlemmar i ett annat internationellt nät-
verk. Därtill tillkommer det internationella nätverk med jämlika partners som man för 
tillfället försöker bygga upp. 
 
Åtkomsten av kunskapen, idéerna och nätverken är svårbedömd. Genom att köpa en när-
het av det slag Wilh. Sonesson skall det göra kan det vara möjligt att påverka, utnyttja 
styra och ta del av de formella nätverken. En intervjuperson poängterar att den förre fas-
tighetsägaren haft initiativet och att det därmed inte är omöjligt att Wilh. Sonesson för-
väntas ta över taktpinnen. Den mer allmänna föreställningen är att företaget utan tvekan 
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får chansen till ett visst försprång till de nya idéerna, sedan är det upp till idéinnehavaren 
om denne vill dela med sig av sina kunskaper till en intressent. Att komma åt de infor-
mella nätverken ses som betydligt svårare eftersom dessa i så hög grad är individbero-
ende. 
 
Anledningen till försäljningen ses i första hand som ekonomisk. Ronneby sitter med en, 
för en så liten kommun, stor summa lånade pengar bundna till en fastighet. Inom Soft 
Center finns en föreställning om att man inom kommunen kommit till insikt med att det 
inte är möjligt att fortsätta skjuta till pengar i den utsträckning som kanske krävs utan att 
det vore bättre att satsa på mer riktade projekt. 
 
Därutöver tillkommer en insikt om de begränsade kunskaper och erfarenheter kommunen 
har av att driva något som är så pass ”stort”. Efter det att kommunen under vissa perioder 
sett Soft Center som ett självspelande piano tycks verkligheten ha kommit ikapp den tidi-
gare fastighetsägaren. 
 
Wilh. Sonesson köper förmodligen inte samma sak som Ronneby kommun säljer enligt 
intervjupersonerna på Soft Center. De anser att kommunen troligtvis säljer en stor låne-
exponering och företaget köper en närhet till kreativa miljöer inom IT-branschen. 
 
Inom Soft Center ser man en möjlighet till att nya, givande och kanske mer riktade sats-
ningar kan göras från kommunens sida i samband med att en mängd bundet kapital fri-
görs. Det utbyte Soft Centers aktörer kan få när nya kreativa miljöer skapas genom sam-
verkan mellan högskolan, kommunen och företagen ses också som en oerhörd möjlighet. 
 
Tre risker eller hot framkommer i samtalen med företrädarna för Soft Center. Den första 
är risken att Soft Center tappar ”den fina kontakten med kommunen” när en ny ägare av 
fastigheterna träder in på arenan. En andra risk i sammanhanget är om Wilh. Sonesson 
köper fastigheten på kort sikt, det vill säga att de tar de största godisbitarna och sedan 
lämnar festen. En tredje risk visade sig i samband med att avsiktsförklaringen offentlig-
gjordes då vissa tidningar skrev att Wilh. Sonesson ”köpt” högskolan. Det får aldrig bli 
aktuellt att högskolans integritet hotas menar Soft Centers representanter.  
 
En representant för högskolan sammanfattar resonemanget kring risker och hot med      
en föreställning om att risken med att avstå från att ge sig in i det nya är betydligt större 
än risken med att ge sig in i det nya. Enligt denna föreställning kommer Soft Center 
mycket snart att få stora problem om man inte lyckas vitalisera Soft Center på det sätt 
som en gång var fallet och som många exempel visar är möjligt.  
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Kapitel V 
Vetenskaplig förankring 

 
 
 
 
Den första teorin vi kommer att ta upp i detta kapitel kallas på svenska för trippel-
spiralen27 och är egentligen ingen teori ännu utan snarare en tankestil. Anledningen till att 
vi använder oss av den i vår uppsats är att den fungerar väl att använda som en metafor 
eller modell över samverkan mellan de tre huvudaktörerna i Soft Center affären.  
 
Efter vår genomgång av trippelspiralen övergår vi till att beskriva teorier om nätverk och 
kuvösverksamhet eftersom Wilh. Sonesson säger att deras målsättning är att komma åt 
nätverken på Soft Center samt att starta upp en kuvösverksamhet i lokalerna. Som nät-
verksteori har vi valt Bakka et al´s teori som behandlar formella och informella nätverk 
eftersom det är en relativt allmänt accepterad teori som belyser de nätverk som kan tän-
kas finnas på Soft Center. Dessa nätverk är av intresse för oss när vi i analysen skall 
skaffa oss en uppfattning om i vilken utsträckning Wilh. Sonesson kan komma åt dessa 
nätverk. De teorier och sammanfattningar av en ”kuvösdrivares” roll vi har använt oss av 
är framförallt hämtade ur en färsk rapport som är skriven på Linköpings Universitet. Just 
på grund av att den är så nyskriven och för att den bygger på en bred studie av det 
svenska kuvössystemet samt diskuterar en mängd litteratur om kuvöser är den av stort 
intresse för oss.  
 
Vi har även valt att i detta kapitel presentera ett par övriga teorier eller tankar som kan 
anses vara något mer abstrakta. Vi har dels valt att titta på metaforer eftersom vi tror att 
viktig information och ytterligare föreställningar finns bakom de metaforer som använts 
av våra intervjuobjekt. Vi har även studerat och presenterat några tankar gällande verk-
lighetsförankring och orsaksbegrepp. Dessa tankar presenterar vi för att kunna nå en dju-
pare förståelse för de intervjusvar vi samlat in, det vill säga tankarna är till för att kunna 
tolka de bakomliggande orsakerna till de svar vi fått. Kapitlet avslutas sedan med en kor-
tare redogörelse för hur vi skall använda detta kapitels material i vårt fortsatta arbete. 
 
5.1 Trippelspiralen  
 
Trippelspiralens grundsats säger att ”Universitets-”, ”Myndighets-” och”Industrisfärer-
na” håller på att utveckla ett dynamiskt och komplext lärsystem.28 Enligt denna tankestil 
blir de tre aktörssystemen mer och mer sammankopplade med varandra. Denna relation 
ses som tre spiraler som slingrar sig om varandra. Det är en relativt lättförståelig metafor 

27 Den vanligare engelska beteckningen är The Triple Helix. 
28 Uhlin Å (a), 2000-05-18 
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vilket gör att den passar väl in i vår uppsats. Den process som uppkommer genom sam-
verkan mellan de olika aktörssystemen syftar ytterst till att kapitalisera kunskap.29 Med 
detta menas att de tre aktörssystemen är ute efter att utveckla sig själva genom att till-
sammans med de två övriga aktörerna skapa en god grogrund för kunskap. På det viset 
kan aktörerna tjäna mer pengar och får en möjlighet att bli bättre på att driva sin egen 
verksamhet med hjälp av den nybildade kunskapen. 

Figur 2: Trippelspiralen 

 
När vi går djupare in i betydelsen av denna tankestil ser vi att det är ett mycket komplext 
system och att många förändringar sker inom var och en av de tre sfärerna. ”Universitets-
sfären” uppmanas allt oftare att sköta sig själva och tvingas därmed i allt större utsträck-
ning tjäna sina egna pengar. ”Industrisfären” formligen sköljs över av ny teknik och 
tvingas dagligen att anpassa sig till nya villkor. ”Myndighetssfären”, slutligen, måste i 
nuläget se utanför sina egna domäner, det vill säga de måste vidga sitt fokus och idag inte 
bara arbeta med lokala frågor utan även med en nationell och internationell hållning. 
 
Förutom dessa förändringar inom respektive sfär sker också saker som gör att de tre, fri-
villigt eller ofrivilligt, blir allt mer beroende- och influerade av varandra. Kommunerna 
arbetar i dagsläget nästan på samma sätt som företagen. Stora företag grundar egna skolor 
för att få tillgång till ny teknik och kompetens och Högskolorna/Universiteten arbetar allt 
mer på konsultbasis. Tack vare, eller kanske på grund av, dessa omvälvningar börjar nät-
verk att formas mellan de tre sfärerna och i allt större utsträckning samarbetar de tre i 
gemensamma projekt. Ett exempel på ett sådant gemensamt projekt är TelecomCity i 
Karlskrona. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att detta koncept inte kan användas som en mall för att de-
signa, implementera, utveckla och styra trippelspiraler eller innovationssystem.30 Vi 
kommer därför att använda detta koncept som en form av förståelseverktyg. Med detta 
menar vi att trippelspiralen skall ge oss och läsaren en bild av hur aktörerna kan intera-
gera i dagsläget- och/eller i framtiden. Vi kommer däremot inte att kunna använda den 
som någon slags modell som visar hur de olika aktörerna skall agera i framtiden. Snarare 
kommer trippelspiralen att i detta arbete fungera som någon form av föreställning, meta-
for eller kanske mental modell som de tre aktörerna gör klokt i att tänka på vid de för-

29 Ibid 
30 Uhlin Å (b), 2000 
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handlingar och samarbeten de står inför. Trippelspiralen kommer alltså att fungera som 
ett rekommendationsverktyg.   
 
Kanske finns det redan idag en trippelspiral i Ronneby. Om så är fallet skulle Universite-
tet representeras av högskolan i Ronneby, Myndigheten av Ronneby kommun samt Indu-
strin av Företagen på Soft Center. I och med att Wilh. Sonesson träder in i handlingen 
kan den existerande trippelspiralen komma att förändras. Detta kommer vi därför att ut-
veckla i vår analys.31 
 
5.2 Nätverksstruktur32 
 
Wilh. Sonesson säger, som vi tidigare varit inne på, att de köper fastigheterna för att 
komma åt de nätverk som finns på Soft Center. Våra intervjupersoner diskuterar nätverk 
som om de vore en företeelse med någon form av struktur. Vi kommer därför nu att pre-
sentera en teori angående struktur som vi tycker ger en bra bild av hur de olika intervju-
personerna ser på de nätverk som kan existera i och runt om Soft Center. Vi sätter inte 
likhetstecken mellan struktur och nätverk utan nöjer oss med att konstatera att nätverk 
kan vara uppbyggda av olika sorters strukturer.   
 
Bakka et al skiljer på två olika typer av strukturer inom en organisation. Den första är den 
formella strukturen. Denna struktur syftar på de uppsatta regler och förordningar för in-
teraktion mellan aktörerna som finns i en organisation. Reglerna behöver inte nödvän-
digtvis vara nedskrivna men de skall vara allmänt vedertagna. På Soft Center kan for-
mella kontakter framförallt ses inom de enskilda företagen i form av ansvarsfördelning. 
Det finns även formella kontakter mellan vissa företag på Soft Center i form av affärs-
kontrakt, anordnade luncher, möten och liknande. Vid dessa anordnade träffar blir ofta 
även personal och studenter från högskolan inbjudna och de kan därför ses som med-
lemmar i den formella strukturen på Soft Center.  
 
Det finns dock flera tillfällen då den formella strukturen inte räcker till för att förklara 
samspelet mellan människorna i organisationen. Då är det istället lämpligt att titta på den 
informella strukturen. Enligt Bakka et al finns det två anledningar till att det finns ett be-
hov av en informell struktur i organisationer.  
 
 Det finns ett socialt behov hos människor som inte alltid kan tillgodoses genom det 

formella nätverket. 
 
 För att tillfredsställa dessa sociala behov tenderar personerna i organisationen att 

bilda olika sociala nätverk. 
 
Abrahamsson och Ilin har funnit att gränsdragningen mellan formell och informell struk-
tur ofta är svår att dra på Soft Center.33 Exempelvis hävdar de att informella kontakter 
kan leda till formella och tvärt om.  

31 Se sid. 57 
32 Bakka et al, 1993 
33 Abrahamsson C, Ilin M, 2000 
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För Wilh. Sonesson är det viktigt att känna till vilka typer av nätverk som finns på Soft 
Center samt att de har en strategi för hur de skall komma åt dessa nätverk. Vi kommer i 
analyskapitlet att diskutera om Wilh. Sonesson kan komma åt de formella och informella 
nätverken genom att titta på hur de olika aktörernas föreställningar om nätverken ser ut. 
 
5.3 Kuvösverksamhet 
 
Wilh. Sonesson har angivit att de har tänkt att starta en så kallad kuvös på Soft Center för 
små och nystartade teknologiföretag. Att driva en kuvösverksamhet innebär att företaget 
försöker att hjälpa nystartade eller nyetablerade företag att utveckla sin affärsverksamhet.  
 
Kuvösverksamhet är ett snabbväxande fenomen. Den moderna formen av en kuvös med 
en finansierings- och mentorfunktion för nystartade högteknologiska företag härstammar 
ursprungligen från American Research and Development Corporation (ARD)  och denna 
idé uppkom strax efter andra världskriget. För 20 år sedan fanns det endast några få pilot-
projekt medan det idag är betydligt vanligare.34 Enligt FN finns det idag över 3000 före-
tag över hela världen som driver kuvösverksamhet.35  
 
5.3.1 Vad krävs för att kuvösen skall lyckas? 
 
Alla företagskuvöser bedrivs självklart inte på exakt samma sätt vilket innebär att den 
som driver kuvösen måste anpassa sig efter situationen när strategin skall framarbetas. 
Rice och Matthiews har arbetat fram tre principer som “kuvösdrivaren” bör ha i åtanke 
när kuvösen startas: 36 
 
 Verksamheten bör fokuseras på utvecklingsföretag – När ett företag utvecklas behövs 

fler medarbetare vilket medför att det är samhällsekonomiskt lönsamt. 
 Kuvösen bör drivas som ett företag – För att kuvösen skall bli framgångsrik och 

vinstdrivande bör den givetvis drivas som ett företag. Det innebär att den som driver 
kuvösen bör göra en affärsplan, anställa rätt personal och driva kuvösen lika effektivt 
som företaget i övrigt.  

 Verksamheten bör klientanpassas – Kuvösen bör vara flexibel och ha ett brett tjänste-
utbud för att kunna stödja klienterna genom alla utvecklingsfaser. 

 
Falkeström och Larsson har även de kommit fram till ett antal framgångsfaktorer för en 
kuvös.37 Den första innebär att en kuvösverksamhet bör ha en verklig eldsjäl som genom 
sitt engagemang kan bidra till ett gott resultat. Den andra gör gällande att den som driver 
kuvösen bör tänka långsiktigt för att arbetet skall bli lyckosamt. För att beslutsfattandet 
skall bli lättare bör mål för verksamheten sättas upp. “Kuvösdrivaren” måste även skaffa 
sig en  förståelse för målgruppen om kuvösen skall bli lyckosam. Vidare diskuterar de 
vikten av öppenhet och menar att den som driver kuvösen måste vara lyhörd och öppen 

34 Buss D (1997), i Falkeström & Larsson, 2000 
35 United Nations Economic Commission for Europe (1999), i Falkeström och Larsson, 2000 
36 Rice och Matthiews, i Falkeström & Larsson, 2000 
37 Falkeström och Larsson, 2000 
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för lokala samarbeten. De betonar även hur viktigt det är för ”kuvösdrivaren” att komma 
in i de nätverk som finns genom att knyta kontakter med vissa nyckelpersoner i den när-
liggande omgivningen. Slutligen är det viktigt att kontinuerligt utvärdera verksamheten 
för att kunna lära av misstag och göra om lyckade satsningar. 
 
5.3.2 Servicepaket för kuvöser 
 
Kuvöser kan tillhandahålla olika kombinationer av tjänster till småföretag men det ser-
vicepaket som brukar användas kan ändå sammanfattas i sju punkter.38  
 
 Fysisk infrastruktur såsom tillgång till kontor, konferensrum och möbler. 
 Administrativ service i form av exempelvis posttjänster och telefonpassning. 
 IT och kommunikationstjänster, exempelvis Internet, fax och telefon. 
 Rådgivning inom bland annat finansierings-, redovisnings- och marknadsföringsfrå-

gor. 
 Utbildningsservice inom exempelvis entreprenörsskap och ledarskap. 
 Nätverkstjänster för att bygga upp företagets kontaktnät. 
 Utvecklingstjänster för att förbereda företaget på att klara sig själv utanför kuvösens 

beskyddande vingar. 
 
För att en organisation skall vara en ”riktig” kuvös bör flera av dessa tjänster finnas till-
gängliga för de företag som önskar bli upptagna i en sådan.39 Den service som “kuvös-
drivaren” ger syftar till att hjälpa de nystartade företagen att lämna startblocken. Det finns 
mycket som kan gå fel när ett företag precis har börjat ta form och det är vid dessa svå-
righeter kuvösen skall vara ett stöd. Ges detta stöd på rätt sätt finns det en större chans att 
företaget kommer att överleva, åtminstone under uppstartsfasen.40  
 
Med denna vetskap om vad kuvöser är och hur de bör drivas skall vi i kapitel sex analy-
sera huruvida Wilh. Sonessons föreställningar om sig själva som “kuvösdrivare” kan för-
verkligas och i så fall hur.  
 
5.4 Metaforer 
 
Under våra intervjuer fick vi vid ett flertal tillfällen svar i form av metaforer och liknelser 
vars syften är att skapa en lättförståelig, målande bild av ett visst fenomen. Vid en ge-
nomgång av våra intervjuer märkte vi ganska snart att olika begrepp använts av olika per-
soner vid en beskrivning av samma händelse. Valet av de ord, uttryck eller fraser som 
intervjuobjekten använder för att beskriva Soft Center affären är knappast slumpmässigt 
utvalda. Det är därför intressant att närmare studera vilka ord eller begrepp som används 
för att beskriva affären som sådan och även tolka de bakomliggande orsakerna till valet 
av ett visst ord eller begrepp. Detta kommer vi att göra i analysen under rubriken metafo-

38United Nations Economic Commission for Europe (1999), i Falkeström och Larsson, 2000  
39 Etzkowits H, 2000 
40 Falkeström och Larsson, 2000 
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ranalys men för att kunna lyckas med detta vill vi här presentera några av de tankar som 
förts fram gällande metaforer som redskap. 
 
George Lakoff och Mark Johnson41 säger att det sätt på vilket vi människor både uppträ-
der och tänker i grund och botten är metaforiskt förankrat. Vidare säger de att; ”The es-
sence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of anot-
her”42 Gareth Morgan43 talar visserligen mest om metaforer för att beskriva organisation-
er men han håller med Lakoff och Johnson och beskriver användandet av metaforer som; 
”... attempt to understand one element of experience in terms of another”44. Människor 
använder alltså vissa ord eller fraser för att beskriva något som de valda orden och fraser-
na inte har någon egentlig anknytning till.  
 
Genomgående under våra intervjuer har vi fått höra olika metaforiska uttryck såsom: 
”Det handlar om att att ta kullen...”45 och ”...kommer att ge hävstångseffekter”46. Det 
intressanta i det hela är det faktum att intervjupersonerna vid flera tillfällen använt olika 
metaforer för att beskriva samma händelse och det beror givetvis på vilken syn ”metafor-
användaren” har på det han eller hon uttalat sig om och således blir användandet av meta-
forer i hög grad subjektivt. Detta innebär i sin tur att de metaforer som används, i metafo-
ranvändarens ögon, är sanningar vilket diskuteras av Lakoff och Johnson. De säger att; 
”...truth is always relative to a conceptual system, that any human conceptual system is 
mostly metaphorical in nature, and that, therefore, there is no fully objective, uncondit-
ional, or absolute thruth.”47 Sanningar och verklighetsuppfattningar är alltså högst per-
sonliga och för att ge en förståelse för vad detta subjektiva seende innebär för vår uppsats 
har vi under nästa rubrik ytterligare diskussioner kring detta.   
 
Just det faktum att uppfattningar och sanningar i vissa fall är högst personliga är anled-
ningen till att vi i vår analys finner det lämpligt att tolka de olika intervjuobjektens meta-
foriska förklaringar och beskrivningar av de händelser som omgärdar Soft Center affären. 
Tolkningarna av metaforerna görs alltså för att skapa en förståelse, för vår egen men även 
för andra intressenters skull, för de bakomliggande föreställningarna de olika represen-
tanterna inom de olika perspektiven har. Dessa föreställningar ligger, enligt oss, till grund 
för att en affär överhuvudtaget skall komma till stånd samt har en stor betydelse för om 
affären i framtiden kan anses som lyckosam för de inblandade parterna. 
 

41 Lakoff G, Johnson M, 1980 
42 Lakoff G, Johnson M, sid. 5, 1980 
43 Morgan G, 1986 
44 Morgan G, sid. 13, 1986 
45 Herslow F, 2000-04-28 
46 Albertsson B, 2000-04-10 
47 Lakoff G, Johnson M, sid. 185, 1980 
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5.5 Tankar om verklighet och orsak   
 
Vi har genomgående i detta arbete talat om att vi skall beskriva de bakomliggande orsa-
kerna till Soft Center affären. För att kunna göra detta tar vi därför nu hjälp av nedanstå-
ende filosofiska funderingar. 
  
Vad människor uppfattar som verklighet och sanning är i stort sett en fråga om en subjek-
tiv uppfattning. Var och en har vi vissa bestämda uppfattningar om hur verkligheten ser 
ut och hur den uppför sig. Däremot finns det ingen direkt relation mellan oss själva och 
verkligheten, vår uppfattning om verkligheten och verkligheten själv skiljer sig ofta åt.48 
Detta kallas av Djurfeldt för det kunskapsteoretiska grundproblemet och kan illustreras 
på följande sätt:  
 
  
 

 
Figur 3: Det kunskapsteoretiska grundproblemet 

 
Detta är den mest grundläggande beskrivningen av tankesättet och figuren går givetvis att 
utveckla49. Vi anser dock att denna beskrivning är tillräcklig för det ändamål vi tänkt att 
använda den till, nämligen att diskutera våra intervjupersoners tro om vad som är sanning 
och verklighet. 
  
Vår (S) uppfattning av verkligheten (”O”) är alltså det vi tror oss veta. Denna verklighet 
kan dock vara skild från själva verkligheten (O) av vad Djurfeldt kallar för den kunskaps-
teoretiska Berlinmuren. Vad detta då symboliserar är enligt Djurfeldt att ”All kunskap är 
osäker, provisorisk. Allt vi tar för givet idag kan komma att förkastas i morgon.”50 Nor-
malt sett är vi inte medvetna om vårt ”ta för givet” förhållande till verkligheten utan vår 
vardagliga syn på verkligheten präglas av en, vid många tillfällen, oskuldsfull inställning. 
En sådan inställning kan leda till problem. Exempelvis kan en alltför ensidig syn på verk-
ligheten leda till missuppfattningar gällande vilken verkan en viss orsak kan ge. Detta är i 
högsta grad aktuellt för oss och för vår uppsats. Om vi försöker se vad en oskuldsfull in-
ställning från våra tre undersökta perspektiv skulle kunna medföra för själva Soft Center 
affären ser vi att sådana inställningar får en hel del konsekvenser. 
 
Vilken verklighetsuppfattning en person har får alltså en avgörande betydelse för vilka 
konsekvenser denna persons handlande får. Handlandet i sig får givetvis också konse-
kvenser beroende på vilken syn personen har på vad Djurfeldt kallar för det empiriska 
orsaksbegreppet. Detta begrepp formulerades för mer än 200 år sedan och kan samman-
fattas på följande sätt: om E alltid följer efter O, så är O orsak till E, och E är alltså en 
effekt av O. Grafiskt kan det illustreras så här: 

48 Djurfeldt G, 1996 
49 Se exempelvis Djurfeldt G, 1996 
50 Djurfeldt G, sid. 14, 1996 
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Figur 4: Det empiriska orsaksbegreppet 

 
Denna grundläggande beskrivning har dock sina svagheter. Dessa svagheter kan beskri-
vas med hjälp av följande lilla historia: 
 
” det var en gång en forskningsintresserad alkoholist som ville ta reda på varför han blev 
berusad när han drack, och han genomförde därför ett experiment. På måndagen drack 
han whisky och soda, på tisdag drack han gin och soda, och på onsdagen vodka och 
soda. På torsdagen drog han slutsatsen att han blev berusad av sodan!”51 
 
Denna historia visar på att det man tror är verklighet inte alltid är det (han trodde berus-
ningen berodde på sodan) och det i sin tur innebär att felaktiga slutsatser kan dras bero-
ende på att detta grundläggande orsaksbegrepp inte alltid stämmer, E är inte alltid en ef-
fekt av O.   
 
På grund av dessa brister i det grundläggande orsaksbegreppet presenterar Djurfeldt där-
för ett omvänt orsaksbegrepp som formulerats av Harré och Bhaskar och som han spårar 
tillbaka till Aristoteles tankar. Djurfeldt tar ett enkelt exempel för att förklara: ”En atom-
bomb har en benägenhet att explodera. Det betyder - gudskelov! -inte att den gör det. 
Tvärtom måste ett antal betingelser uppfyllas för att den skall explodera: någon måste 
trycka på knappen, utlösningsmekanismen måste fungera osv.”52 
 
Detta omvända orsaksbegrepp kallar Djurfeldt för Det realistiska orsaksbegreppet och 
han förklarar med hjälp av följande definition: 
 
”Ett objekt (X) bär i kraft av sin struktur (S) på vissa generativa mekanismer (mi = 
m1...mn), så att när en viss betingelse (Bi) är tillstädes utlöser dessa en bestämd händelse 
(Hi)”.53  
 
Om vi då återgår till atombombsexemplet kan det nu utläsas enligt följande: 
 
”en atombomb (X) har i kraft av sin struktur (S) benägenheten att explodera (m1). När 
den rätta betingelsen (B1) är tillstädes, exploderar bomben (H1)”.54   
 

51 Djurfeldt G, sid. 53, 1996 
52 Djurfeldt G, sid. 55, 1996  
53 Djurfeldt G, sid 56, 1996 
54 Ibid 
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5.6 Hur går vi vidare? 
 
Varför har vi då valt att beskriva dessa tankar/teorier under rubriken vetenskaplig förank-
ring? Svaret är ganska enkelt. Vi vill med hjälp av dessa teorier/tankar försöka visa vad 
det egentligen är som händer vid Soft Center samt de bakomliggande orsakerna till dessa 
händelser. Det är detta som vi kommer att visa i vår analys. Analysen kommer att inledas 
med att vi presenterar vår allmänna tolkning av de intervjusvar vi fått. Detta görs utifrån 
ett antal grundfrågor som exempelvis; vad skall köpas respektive säljas? När detta är 
gjort väljer vi att gå än djupare och då, med hjälp av de tankar kring metaforer vi tidigare 
presenterat, tolka de metaforer som de olika intervjupersonerna använt sig av och varför 
de valt just dessa begrepp. Vi utgår nämligen från att det inte är någon slump att vissa 
metaforer används av olika personer inom olika perspektiv, utan att det finns en mening 
med de ord- och begreppsval som gjorts.  
 
När tolkningen av metaforerna är gjorda kommer vi med hjälp av Djurfeldts tankar och 
idéer samt vår egen tolkning av metaforerna att försöka utläsa vilken ”verklighetsuppfatt-
ning” de olika aktörerna har. Detta är viktigt att fastställa då verklighetsuppfattningen kan 
skilja sig åt mellan de tre aktörerna och detta i sin tur skulle kunna leda till att missupp-
fattningar och missförstånd påverkar de framtidsplaner de olika aktörerna har gällande 
sitt agerande i och kring Soft Center. Detta leder oss in på vårt sista analysavsnitt där vi 
utifrån våra metafor- och verklighetsanalyser kommer att titta på hur Trippelspiralen, ku-
vösverksamheten och nätverken kommer att påverkas och utvecklas. 
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I detta kapitel kommer vi att analysera de föreställningar vi har funnit i empirin. Vi 
kommer att börja med att analysera de övergripande föreställningarna hos aktörerna. När 
detta är gjort går vi vidare och analyserar föreställningarna genom att titta närmare på de 
metaforer intervjupersonerna använt sig av. Denna metafortolkning skall användas som 
ett verktyg i vår fortsatta analys och syftar till att se om intervjupersonernas föreställ-
ningar är kompatibla med varandra.  
 
När detta är klart kan vi gå ett steg längre och analyserar vilka verklighetsuppfattningar 
de olika aktörerna har rörande affären. Därefter kommer vi att använda oss av de teorier 
som återfinns i kapitel fem (Vetenskaplig förankring) för att försöka förstå och klargöra 
om Wilh. Sonesson kan lyckas med en kuvösverksamhet på Soft Center. Vi använder se-
dan nätverksteorin55 för att analysera de föreställningar om nätverken på och omkring 
Soft Center som har kommit fram under intervjuerna. I detta avsnitt gör vi en genomgång 
av de nätverk som enligt Soft Centers företrädare finns på Soft Center samt analyserar 
möjligheterna för Wilh. Sonesson att komma åt dessa nätverk. Sist i detta kapitel analyse-
rar vi utifrån trippelspiralen i kapitel fem (Vetenskaplig förankring) hur aktörerna kan 
tänkas interagera när köpet är klart. Denna sista analys kommer även att fungera som en 
sammanfattning av detta kapitel.  
 
6.1 Analys av aktörernas föreställningar 
 
Under denna rubrik kommer vi att bearbeta intervjupersonernas föreställningar om vad 
affären innebär. Detta avsnitt kan således ses som våra föreställningar om aktörernas fö-
reställningar om Soft Center affären. 
 
6.1.1 Vad är Soft Center? 
 
Föreställningen om vad Soft Center är skiftar mellan affärens aktörer. Detta är egentligen 
inte särskilt märkligt eftersom de olika perspektiven har skilda beroendeförhållanden till 
Soft Center. För Wilh. Sonesson är Soft Center en strategi som uttrycks som ett medel för 
att nå målet och det outtalade målet i det här fallet är givetvis att på sikt tjäna så mycket 
pengar som möjligt åt aktieägarna. Även om det internt i företaget kan finnas andra före-
ställningar om vad Soft Center är måste ett publikt aktiebolag kunna motivera sina inve-
steringar med en potentiell intjäningsförmåga.  

55 Se sid. 26 
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Ronneby kommun ser i dagsläget Soft Center som en plats där ungefär 3000 människor 
är verksamma dagligen. Detta är en ganska naturlig förskjutning av den ursprungliga fö-
reställningen om Soft Center som en åtgärd för att vända en nedåtgående näringslivs-
trend. I dagsläget är näringslivssituationen inte längre akut och Soft Center har kommit 
att bli en stadsdel. Därav följer således förskjutningen i föreställningen om vad Soft Cen-
ter är. Föreställningen om att Soft Center befinner sig i en tredje utvecklingsfas (skapan-
det av forskningsmiljöer)56 fungerar också som en påminnelse om att Soft Center har nått 
en utvecklingspunkt där kommunen kan ha svårt att tillföra särskilt mycket mer än eko-
nomiska medel. Detta för att vi anser att de saknar den kunskap och erfarenhet som krävs 
för att vidareutveckla Soft Center. 
 
De inom Soft Center verksamma intervjupersonerna beskriver Soft Center som en mängd 
koncept som utifrån beskrivningen ofta utgår från en eller några få personers idéer om 
vad Soft Center borde vara, eller snarare borde bli. Just nu tycks föreställningarna om 
Soft Center som ett koncept för näringslivsutveckling, affärsutveckling och internationell 
samverkan vara de föreställningar som de ledande personerna inom Soft Center arbetar 
efter. Den föreställning man har om någonting och arbetar utefter i ledningen blir därmed 
i viss mån sanningen. Det kan dock vara på sin plats att påpeka att en student förmodlig-
en snarare ser Soft Center som ett koncept för personlig utveckling än lokal näringslivs-
utveckling. 
 
I genomgången av intervjupersonernas föreställningar om vad Soft Center är skiljer sig 
svaren åt betydligt. Oavsett om man exempelvis har föreställningen att Soft Center är ett 
antal koncept, en arbetsplats eller en strategi ligger föreställningen nära vad som skulle 
kunna betecknas som sanningen. Det är det egna intresset i, eller relationen till, Soft Cen-
ter som ligger till grund för föreställningen om vad Soft Center är och ingen av de redovi-
sade föreställningarna är enligt vår mening mer korrekt än någon annan. Våra tankar 
kring verklighet och sanning presenteras senare i detta kapitel.57  
 
Det viktiga i sammanhanget är att Soft Center är olika saker för olika människor. Ef-
tersom Soft Center är olika saker för olika människor är det också troligt att köparen och 
säljaren av Soft Center inte handlar med samma vara. Med detta i åtanke finns det en me-
ning i att gå vidare och exempelvis analysera vad det är som köps respektive säljs när 
Soft Center byter ägare. Innan vi går vidare vill vi dock kortfattat beröra Soft Centers nu-
varande tillstånd samt aktörernas föreställningar om framtidens Soft Center. 
 
Vi har identifierat en längtan i föreställningarna hos Soft Centers representanter efter att 
någonting skall hända. Detta kan vara ett tecken på att Soft Center befinner, eller har be-
funnit, sig i en nedgång. Om så är fallet blir arbetet med att vända denna trend en av den 
nya ägarens stora arbetsuppgifter. Uttalanden som styrker dessa resonemang är exempel-
vis ”Nu är det upp till Wilh. Sonesson om de skall kunna vara förlossaren och hjälpa Soft 

56 Se sid. 19 
57 Se sid. 52 
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Center på fötter”58 och ”Soft Center måste vitaliseras på det sätt som en gång var fallet 
och som många exempel visar är möjligt”59. 
 
Det finns dock en genomgående optimistisk och positiv inställning till Soft Centers fram-
tid i de redovisade föreställningarna. Här vill vi dock göra tillägget att det är mindre tro-
ligt att de två förhandlande parterna mitt under en omfattande och viktig förhandling 
skulle börja kommunicera ut dystra framtidsprofetior om handelsvaran. Även om optim-
ismen är något mer dämpad på Soft Center är den ändå uppenbar. Under en pågående 
förhandling är inte all information tillgänglig för alla och att inta en avvaktande hållning i 
väntan på mer information är en naturlig reaktion.  
 
6.1.2 Vad köper Wilh. Sonesson? 
 
På Wilh. Sonesson säger man att man skall köpa en bas för att nå in i ett idéflöde. Samti-
digt avslöjar man ett alternativ i form av att endast gå in som hyresgäster i fastigheten och 
starta upp en företagskuvös. Bara det faktum att detta alternativ nämns tyder på att andra 
möjligheter har tagits i övervägande men att valet föll på det mest tydliga och drastiska 
alternativet. Wilh. Sonessons företrädare använder ordet bas flitigt i försöken att beskriva 
vad det är som skall köpas. Ordet är säkerligen inte slumpmässigt valt utan syftar till att 
ge en målande beskrivning av Soft Centers tilltänkta roll i den framtida företagsorganisat-
ionen. Utifrån den bas man skall köpa är tanken att företaget skall göra raider i det omgi-
vande idéflödet och hämta hem ett byte i form av investeringar i spännande företag. Or-
den bas och idéflöde behandlas utförligare i analysavsnittet Metaforanalys. 
 
Ronneby kommun har en föreställning om att Wilh. Sonesson skall köpa en närhet och 
inom Soft Center fyller man i föreställningen med närhet till IT-branschen. Svaren kan 
tolkas på två snarlika sätt där det ena alternativet inte utesluter det andra. Den första tolk-
ningen är att Wilh. Sonesson söker en fysisk närhet till företag inom IT-branschen för att 
finnas på plats och kunna ge det eventuella stöd som en kommersialisering av en idé be-
höver. Den mer abstrakta tolkningen är att företaget söker en närhet till nya kunskaper 
och idéer, dels för att kunna hålla sig uppdaterade med utvecklingen men även för att 
kunna investera i dessa kunskaper och idéer. De åtgärder som Wilh. Sonesson avser att 
vidta för att närma sig Soft Center analyseras utförligare i avsnitten Analys av nätverks-
åtkomst och Analys av kuvösverksamhet. 
 
Vi gör en kort sammanfattning för att kunna ta ytterligare ett steg. Wilh. Sonesson skall 
köpa en fastighet. Denna fastighet skall enligt de föreställningsbilder man har på företa-
get vara basen eller kullen. Utifrån denna plats som ligger i omedelbar närhet till värde-
fulla nätverk, idéer och kunskaper kommer företaget att operera i sina försök att komma 
åt, förstärka och utveckla dessa nätverk, idéer och kunskaper.  
 
Vi skulle kunna nöja oss med att avbryta bearbetningen av föreställningarna om vad som 
skall köpas här men det finns vissa tecken som tyder på att företaget även köper någon-
ting annat. 

58 Förberg L, 2000-04-12 
59 Pettersson O, 2000-04-28 
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Wilh. Sonessons bolagsstämma innehöll viktig information. Uppköpet av Soft Center och 
Soft Centers framtida roll i organisationen sattes i ett mycket intressant fokus och an-
märkningsvärt stor vikt lades vid att förklara affären. Efter denna genomgång tackade en 
aktieägare för informationen och kommenterade genomgången med att han äntligen för-
stått vad affären skulle gå ut på och med en suck konstaterade han att dagspressen förvri-
dit affären och gjort honom förvirrad. Ett flertal av bolagsstämmans besökare i vår närhet 
nickade instämmande. 
 
I samband med att avsiktsförklaringen om fastighetsaffären offentliggjordes sjönk Wilh. 
Sonessons aktiekurs. Uppenbarligen föll inte köpet av Soft Center den oberäkneliga 
marknaden i smaken. Flera uppgifter gör gällande att ett rykte cirkulerade dagarna innan 
avsiktsförklaringen offentliggjordes om en "spännande IT-investering i USA"60. Den 
allmänna förklaringen till den sjunkande kursen i samband med offentliggörandet blev 
således att marknaden hade förväntat sig någonting annat än en fastighetsaffär. Reaktion-
erna från Wilh. Sonesson i pressen dagen efter offentliggörandet av avsiktsförklaringen är 
mycket intressanta. "Marknaden har inte fattat"61 citerades företagets VD Fredrik 
Herslow och även om han senare i ett samtal med oss förklarade att uttryckssättet var 
slarvigt och felaktigt tror vi att det kan finnas en viktig innebörd i det. Reaktionerna från 
företagsledningen i Wilh. Sonesson i samband med kursnedgången och den framträdande 
roll Soft Center fick på bolagsstämman tyder på att företaget med köpet av Soft Center 
avsett köpa tydlighet. Någonstans i informationskanalerna fanns dock en spricka och vad 
man verkligen kom att köpa var istället otydlighet. Vår förklaring till påståendet följer 
nedan. 
 
Wilh. Sonesson är en ny aktör inom IT-branschen. Det fanns en önskan från företagsled-
ningen om att visa marknaden och aktieägarna att företaget inte avsåg att investera i vad 
man på företaget betecknar som "renodlade portalidéer"62. Istället ville man göra "Inve-
steringar med högt teknologiinnehåll"63 där dessa investeringar skulle ha "…möjlighet till 
patentering och om inte det skall idén ha ett tidsförsprång genom att idén är ny och 
unik"64. Man visste att denna typ av idéer fanns på Soft Center och genom att köpa fas-
tigheten var föreställningen att investeringsstrategin skulle tydliggöras. När affären pre-
senterades visade det sig att man istället för tydlighet köpt otydlighet. Marknaden betrak-
tade uppköpet av Soft Center som en ren fastighetsaffär och kunde inte se kopplingen till 
företagets verksamhet. Förvåningen eller uppgivenheten i Herslows uttryck "Marknaden 
har inte fattat" uttrycker, på ett i det närmaste förtvivlat sätt, en föreställning om att 
marknaden skulle uppfatta och uppskatta företagets förtydligande av investeringsstrate-
gin. Det kan till och med vara så att Wilh. Sonesson förväntade sig ett mycket varmt mot-
tagande med anledning av att sättet man närmade sig investeringsobjekten var nytt på 
svensk mark och därmed skulle hyllas av den svenska marknaden. Kanske var uttrycks-
sättet ett sista desperat försök att få marknaden att inse den koppling mellan fastigheten 

60 Detta uttryck är inte ett citat utan ett försök att sammanfatta de beskrivningar ett flertal av intervjuperso-
nerna gjort om detta rykte. 
61 SDS (a), 2000-03-23 
62 Herslow F, 2000-04-28 
63 Ibid 
64 Ibid 
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och investeringsobjekten som man inom Wilh. Sonessons företagsledning såg som själv-
klar. 
 
Vi ser här två möjliga alternativ till varför marknaden reagerade som den gjorde. Det 
första är att marknaden inte förstod agerandet och i besvikelsen över att det inte blev en 
investering i USA kombinerat med besvikelsen över att företaget skulle köpa en fastighet 
pressades börskursen nedåt. Det andra alternativet är självklart att marknaden såg kopp-
lingen men tyckte att denna var mindre intressant än en USA-investering och därför 
handlade ned kursen. 
 
Oavsett vilket alternativ som är det korrekta kan man konstatera att Wilh. Sonesson köpt 
otydlighet. I det första fallet förstod marknaden inte ens vad köpet skulle innebära vilket 
tyder på brister någonstans i informationsflödet. I det andra fallet har marknaden haft en 
föreställning om en viss verksamhetsinriktning, en föreställning som Wilh. Sonesson med 
sitt köp av Soft Center inte svarade upp till och därmed köpte man en otydlighet i verk-
samhetsinriktningen sett utifrån marknadens aktörers perspektiv. 
 
Med ett resonemang som påminner om det som förts ovan kan man även påstå att Wilh. 
Sonesson försökt köpa ett sätt att vara annorlunda. Genom att köpa Soft Center kan före-
taget ha velat visa upp ett kreativt och annorlunda tankesätt för att framstå som mer unika 
på en ganska överhettad riskkapitalmarknad. Fördelarna i att vara annorlunda utgörs dels 
av att marknaden uppvisar ett större intresse för ett sådant företag vilket kan innebära sti-
gande kurser och dels ett mer välkänt företagsnamn vilket kan locka fler idéinnehavare 
till att ta kontakt med företaget. På Wilh. Sonesson beskriver man en trend i USA där 
riskkapitalister gör liknande affärer vilket även är en företeelse som ett par av de personer 
vi samtalade med inom Soft Center tar upp. Framtiden får utvisa om företaget var tidigt 
ute på den svenska marknaden med en kommande trend, otvivelaktigt har dock Wilh. So-
nesson köpt ett sätt att vara annorlunda. 
 
Som en färsk aktör på riskkapitalmarknaden kan Wilh. Sonesson känt en viss osäkerhet i 
urvalet av investeringsobjekt. Genom att köpa Soft Center såg man en möjlighet att 
kunna verka i en mer skyddad verkstad där besluten inte behövdes tas lika fort och 
idéflödet i princip var obegränsat. Kanske såg man köpet av Soft Center som ett köp av 
ett revir där konkurrenterna skulle ha svårt att hävda sig och företaget i kraft av ”hemma-
plan” skulle kunna utvärdera de kommmersiella genombrottsmöjligheterna för de otaliga 
idéerna i lugn och ro innan konkurrenterna skulle kunna komma in och störa. Vi har inte 
sett några tydliga tecken på att revirtanken skulle haft en avgörande betydelse för affären 
men tankesättet förefaller enligt vår mening vara svårt att utesluta helt. 
 
Wilh. Sonesson är ett anrikt företag med rötterna i vad som numera betecknas som ”den 
gamla ekonomin”. I ”den nya ekonomin” som bland annat kännetecknas av en företags-
värld där den fysiska positioneringen får en allt mindre betydelse kan det vara skönt att 
ha en utgångspunkt som det går att ta och peka på. Soft Center skulle kunna vara ett för-
sök att köpa en symbol, ett monument eller status för att få denna utgångspunkt eller fy-
siska förankring. Soft Center blir en symbol i den mening att det är något fysiskt som re-
presenterar det nya i företagets verksamhetsinriktning. Hur denna symbol kan användas 
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på ett effektivt sätt lyckades företagsledningen bevisa på bolagsstämman där aktieägarna 
slutligen fick en slags förståelse för vad som höll på att hända i företaget. Ser man Soft 
Center som ett köp av ett monument står själva fastigheten som en slags påminnelse om 
att ”den gamla ekonomins” fysiska närvaro fortfarande finns kvar i företaget. Ordet status 
syftar till att det kan ha funnits en önskan om att uppvisa något påtagligt och närvarande 
som aktieägaren kan vara stolt över. Eftersom företaget äger fastigheterna kan den ak-
tieägare som passerar Soft Center peka på fastigheten och påstå att han eller hon är en av 
ägarna till Soft Center. Huruvida aktieägaren då uttrycker sig korrekt beror på vilken be-
tydelse ordet ägande ges. Aktieägaren är en av ägarna till själva fastigheten men är inte 
en ägare av de processer och den kunskapsproduktion som finns i fastigheten om inte 
Wilh. Sonesson investerat i processerna och kunskapsproduktionen. 
 
Avslutningsvis köper Wilh. Sonesson en del i ett eget nätverk. Detta behandlas utförli-
gare i avsnittet Analys av nätverksåtkomst. 
 
6.1.3 Vad betalar Wilh. Sonesson för? 
 
Vi finner en överensstämmelse i intervjupersonernas föreställningar om att Wilh. Sones-
son betalar för fastigheten men köper någonting annat. Det kan tyckas märkligt att ingen 
ser köpet av Soft Center som en fastighetsaffär och ändå genomförs affären som om det 
vore en sådan. Med viss fantasi går ett antal tänkbara anledningar till detta beteende att 
utläsa ur de redovisade föreställningarna. Fredrik Herslow (VD på Wilh. Sonesson) anty-
der att  han inte vet om det man föreställer sig att köpa går att köpa. Därför vill företaget 
inte heller betala för någonting som kanske inte ens är möjligt att köpa. Ett alternativ är 
att företaget värderar det man egentligen köper högre än själva fastigheten och därmed 
gärna betalar för den lägre värderade fastigheten.  
 
Sett ur kommunens perspektiv kan ett liknande resonemang föras. Ronneby kommun har 
förmodligen ingen aning om hur de skall värdera närhet och avstår därmed ifrån att ta 
betalt för detta. Alternativt värderar de närheten lägre än fastigheten och tar därför betalt 
för fastigheten. Avslutningsvis betonar bägge parter att affären sedd som en fastighetsaf-
fär absolut inte är dålig. Detta är en underförstådd försäkring som följer med köpet. 
Skulle det visa sig att Wilh. Sonesson inte lyckas komma åt det föreställda idéflödet 
kommer affären ändå inte att innebära ett förlustresultat. 
 
6.1.4 Varför och vad säljer Ronneby kommun? 
 
Överensstämmelsen i Wilh. Sonessons och kommunens syn på varför Ronneby kommun 
säljer Soft Center tyder på att skälen till varför kommunen säljer förmodligen har diskute-
rats mellan köparen och säljaren. Båda parterna anger kapitalanskaffningen som ett av de 
två huvudskälen till försäljningen. Det andra huvudskälet är enligt kommunen behovet av 
en hävstångseffekt, en åsikt som man på Wilh. Sonesson tycks dela. 
 
Det ena av de två huvudskäl som köparen och säljaren anger är problembaserat och det 
andra är möjlighetsbaserat. När kommunens representanter anger att kommunen behöver 
hjälp med kapitalanskaffningen kan detta huvudskäl tolkas som att man inte längre har 
råd att driva Soft Center på det sätt som vore önskvärt sett ur kommunens perspektiv. 
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Problemet är således att kommunen inte har råd och därför behöver ta in en annan aktör 
som kan finansiera satsningarna på Soft Center. Vad Ronneby kommun säljer blir därmed 
någonting som är för dyrt för dem själva att driva. 
 
Det andra huvudskälet, behovet av en hävstångseffekt, är möjlighetsbaserat. Ordet häv-
stångseffekt är en metafor som ger viktiga ledtrådar om vad det är Ronneby kommun säl-
jer. En hävstångseffekt uppstår exempelvis på en gungbräda. På gungbrädans ena sida 
sitter Soft Center och på den andra sidan sitter Ronneby kommun. Genom att Ronneby 
kommun tillfört tyngder på den egna sidan i form av exempelvis pengar och kunskaper 
har man kunnat få Soft Center att lyfta uppåt på gungbrädets andra sida. Nu har man på 
Ronneby kommun en föreställning om att de tyngder som kan få gungbrädet att lyfta till 
den höga nivå som är önskvärd saknas internt. Man har dock upptäckt möjligheten att låta 
en annan aktör överta den egna platsen på gungbrädet. Den aktör som man tror skall 
kunna ge den tyngd som får Soft Center att lyfta högst är Wilh. Sonesson. Sett ur detta 
möjlighetsperspektiv säljer således inte kommunen någonting utan överlämnar sittplatsen 
på gungbrädet till en aktör som man tror har större tyngd. 
 
I intervjusvaren finns ytterligare förslag angående varför eller vad Ronneby kommun kan 
tänkas sälja. På Wilh. Sonesson anges den hårda konkurrensen från TelecomCity (Karls-
krona) som en tänkbar säljfaktor. Om det finns en rädsla inom Ronneby kommun för att 
grannkommunen sprungit om Ronneby och de effekter som detta kan få vet vi inte. Äm-
net är naturligtvis känsligt, kanske till och med så känsligt att man i Ronneby inte vill tala 
om detta.  
 
Inom Soft Center finns det föreställningar om att det inte längre gick att blunda för att 
Soft Center blivit för stort för kommunen. Vi tolkar ordet stort som svårhanterligt vilket 
torde vara korrekt oavsett om man menar för stort i fysisk mening, för vildvuxet eller för 
ogreppbart. 
 
Vi ser här hur ytterligare en möjlig problembaserad försäljningsorsak växer fram. Soft 
Center har i mer än tio år varit ”kommunens lilla älskling”. Under flera år har Soft Center 
till och med varit själva symbolen för att Ronneby lyckats vända en negativ näringslivs-
utveckling. Det skall mycket till för att göra sig av med ett sådant skötebarn men uppen-
barligen har kommunen kommit till ett läge där ryggsäcken är för tung och det är nöd-
vändigt att lätta på packningen. Konkurrensen från grannkommunen har hårdnat och Soft 
Center har blivit svårhanterligt. Dessutom har kapitalanskaffningen blivit ett problem och 
förmågan att ge Soft Center de hävstångseffekter som krävs ifrågasätts. Längs kommu-
nens vandring med Soft Center på ryggen har dessutom ett antal problem, inte minst i 
form av återkommande ledningsbekymmer på Soft Center, kantat vägen.  
 
Vi tror att kommunens drag, sett i ett större sammanhang, inte är att sälja Soft Center utan 
att lätta på packningen. Ronneby kommun säljer i detta större sammanhang inte en fas-
tighet utan tar av sig ryggsäcken. Detta ”drag” innebär att man inte längre behöver vara 
ensamma om att bära den tunga packningen, ytterligare en aktör får nu "svettas" över det 
tunga ansvaret för Soft Center. Det här är viktigt. Konkurrensen från grannkommunen 
försvinner exempelvis inte för att kommunen tar av sig ryggsäcken men det finns nu två 
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aktörer som kan dela på den tunga bördan. När innehållet i ryggsäcken fördelats mellan 
de två parterna tycker vi oss ana en förhoppning om att det skall vara betydligt lättare att 
bära på ansvaret för Soft Center. 
 
Det finns ytterligare en omständighet som i viss mån styrker "ryggsäcksteorin". Några 
månader innan försäljningen presenterades beställde kommunledningen en värdering av 
Soft Center från den oberoende fastighetskonsulten Peter Samuelsson. När vi bad om att 
få ta del av denna värdering visade det sig att den var hemligstämplad av kommunled-
ningen med hänvisning till de pågående känsliga förhandlingarna med Wilh. Sonesson. 
Om denna värdering av Soft Center var likvärdig med det pris Wilh. Sonesson enligt av-
siktsförklaringen skall betala för fastigheten finns det egentligen ingen anledning att hem-
lighålla värderingssumman. Därmed återstår alternativen att köparen får betala ett högre 
eller lägre pris för fastigheten än vad den värderats till. 
 
Om värderingen av fastigheten är lägre än priset i avsiktsförklaringen avslöjar detta att 
försäljningsskälet kapitalanskaffningen är mycket betydelsefullt för kommunen eftersom 
man till och med hemlighåller summan som ett led i ansträngningarna att få ut så mycket 
pengar som möjligt för Soft Center. Mycket tyder dock på att prislappen är betydligt 
lägre än den värdering av fastigheten som gjorts. Exempelvis uppger BLT att de tagit del 
av den fullständiga värderingshandlingen och att ”Soft Center-fastigheternas marknads-
värde beräknades till 410 miljoner kronor +/- 20 miljoner”.65 I artikeln kommenterar 
Ronny Pettersson (ordförande i AB Ronneby Industrifastigheter) värderingen och påstår 
bland annat att ”Vi har haft kontakt med sammanlagt fem tänkbara köpare och ingen av 
dem har ens varit i närheten av Samuelssons marknadsvärdesbedömning”.66 
 
Enligt artikeln i BLT säljer kommunen Soft Center 70 (+/- 20) miljoner för billigt. Trots 
detta anser Ronny Pettersson enligt artikeln att ”Ronnebys skattebetalare gjort en bra af-
fär”.67  Vi tolkar Ronny Petterssons reaktioner i BLT som att de uppgifter som angivits 
ligger i linje med den värdering som gjorts samt att själva köpeskillingen är av underord-
nad betydelse i jämförelse med ett eller flera andra skäl som fick Ronneby kommun att 
sälja. Ronny Pettersson säger också till BLT att ”Vi sålde inte Soft Center för att tjäna 
pengar. Vi sökte en privat ägare, villig att utveckla Soft Center i kommunens anda”.68 
 
Även Ronny Pettersson pekar således på vad en annan kommunal representant betecknat 
som hävstångseffekter. Frågan är dock om Ronnebys skattebetalare tycker att en affär är 
bra när en fastighet säljs ut för en summa som kanske ligger 70 miljoner under mark-
nadsvärderingen? Kan hävstångseffekterna vara värda 70 miljoner kronor? Frågorna är 
svåra att besvara men vi finner det mer troligt att det kan finnas ytterligare skäl än häv-
stångseffekterna som ligger bakom försäljningen. 
 
Om kommunledningen vill lätta på ryggsäckens tyngd släpper man inte enbart på det 
egna ansvaret utan även på skattebetalarnas ansvar. Politikerna är representanter för skat-

65 BLT, 2000-05-08 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
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tebetalarna och det är dessa som får betala om någonting går snett. Vi finner det troligt att 
kommunledningen inte längre vill ”svettas” ensamma med den tunga packning som Soft 
Center innebär. Genom att lätta på packningen minskar inte enbart trycket mot dem själva 
utan även trycket gentemot de skattebetalare de representerar. Att slippa den tunga bör-
dan och på köpet få hävstångseffekterna är enligt vår uppfattning de huvudskäl som fått 
kommunen att sälja Soft Center. Signalerna om att allt inte stod rätt till på Soft Center 
kan i sin tur ha varit den utlösande säljfaktorn.69 
 
6.1.5 Föreställningar om nätverk 
 
Wilh. Sonessons bild av nätverksstrukturen på Soft Center lämnar vissa frågetecken. 
Egentligen vet man bara att det finns någon form av formella kontakter mellan företagen. 
Svaret säger en hel del vid en närmare eftertanke. Eftersom föreställningen om de for-
mella nätverken endast uttrycks som en ”form av olika träffar som stiftelsen har anord-
nat”70 är tolkningen att dessa formella nätverk inte är speciellt viktiga ej särskilt långsökt. 
Den alternativa tolkningen är att de formella nätverken är viktiga men hur de ser ut och 
fungerar i dagsläget är oviktigt eftersom företaget tänker skapa nya eller utveckla de be-
fintliga nätverken i samband med övertagandet av fastigheten. 
 
Eftersom Wilh. Sonessons företrädare vid ett flertal tillfällen förklarat att det bland annat 
är nätverken man vill komma åt med köpet kan också den oklara bilden av vilka de be-
fintliga formella nätverken är tyda på att det är de informella nätverken som är viktigast. 
Vi vill också tydliggöra det faktum att Wilh. Sonesson säger sig köpa en närhet till 
någonting som de inte tycks vara säkra på existerar. 
 
I en lång och genomtänkt beskrivning av hur företaget skall kunna nå nätverken, kun-
skaperna och idéerna på Soft Center understryks svårigheterna i sammanhanget.71 Det 
intressanta i denna föreställning om en handlingsplan för nätverks-, kunskaps- och 
idéåtkomst är att man trots vetskapen om svårigheterna låter ganska säkra på att lyckas 
om bara ansträngningarna är målmedvetna. Denna målmedvetna inställning tycks ha gjort 
stora intryck på kommunen som hanterar frågeställningen om vad Wilh. Sonesson kom-
mer åt med att hänvisa till företagets goda affärssinne. 
 
Inom Soft Center är övertygelsen inte lika påtaglig. Visserligen är det underförstått att 
Wilh. Sonesson kommer åt ett flertal av de formella nätverken och i vissa fall kan de till 
och med komma att förväntas styra dessa nätverk. Däremot tror Soft Centers företrädare 
att de informella nätverken är så pass individberoende att de kan komma att bli oåtkom-
liga. Tyvärr utvecklas inte detta resonemang vidare och blir därmed oerhört svårtolkat. 
De nätverk som förmodligen avses är exempelvis nätverken mellan företag och studenter, 
företag och forskare samt studenter och studenter. Eftersom en del av intervjupersonerna 
inom Soft Center själva befinner sig inom något av dessa nätverk är det ganska märkligt 
att de är skeptiska till åtkomsten av nätverken och frågan som dyker upp är hur Soft Cen-
ters representanter kan ha en så pass klar uppfattning om nätverksåtkomsten? Kan det 

69 Se sid. 33 
70 Herzlow F, 2000-04-28 
71 Se sid. 17 
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vara så att dessa personer tidigare försökt komma åt vissa nätverk och misslyckats? Vet 
dessa människor någonting som Wilh. Sonesson har missat eller kan den skeptiska attity-
den vara ett tecken på en rädsla för att företaget kommer att få ett för stort inflytande över 
Soft Center? 
 
I intervjusvaren går det att utläsa en öppen inställning från högskolan. Om Wilh. Sones-
son är beredda att göra vissa eftergifter är man på högskolesidan beredda att dela med sig 
av de formella nätverken för att skapa en kreativ kunskapsmiljö. Uppenbarligen har man 
inom högskolan, med utgångspunkt i det beroenderesonemang som presenterades i kapi-
tel fyra, sett en möjlighet till att få god avkastning på en investering i ett samarbete.72  
 
De nätverk Wilh. Sonesson är intresserade av att komma åt är, med utgångspunkt i före-
ställningen om Soft Center som bärare av ett idéflöde, de nätverk som innehåller idéer. 
Det är därför anmärkningsvärt att det nästan enbart är de nätverk som finns på Soft Cen-
ter-nivå (nätverken företag-student, företag-högskola mfl.) som tas upp av Wilh. Sones-
son när Soft Center-nätverken diskuteras. Samtidigt redogör Soft Centers representanter 
för nätverk på nivåerna Soft Center-nätverk, lokala nätverk, regionala nätverk, nationella 
nätverk och internationella nätverk.73 Figuren nedan är ett försök att illustrera de olika 
nätverksnivåer som enligt Soft Centers representanter finns samt de nätverk som Wilh. 
Sonesson uttrycker ett intresse för. 
                       
                            Nätverksnivå       Uppmärksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figur 5: Wilh. Sonessons nätverksfokusering. 

I figuren ser vi att Wilh. Sonessons fokus läggs vid Soft Center-nätverken. De befinliga 
regionala och internationella nätverken ges marginell uppmärksamhet och de lokala samt 

72 Se sid. 21 
73 Se sid. 22 
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nationella nätverken nämns överhuvudtaget inte, vare sig i samtal med oss, i det egna 
pressmeddelandet om affären eller när företagets representanter citeras i pressen. 
  
Vi ser tre tänkbara alternativ till varför fyra av fem nätverksnivåer i princip inte får någon 
uppmärksamhet alls från Wilh. Sonesson. Det första alternativet är att Wilh. Sonesson 
tycker att dessa nätverksnivåer är oviktiga, det andra alternativet är att dessa nätverksni-
våer är mindre viktiga än de som tas upp och det sista alternativet är att dessa nätverksni-
våer förbisetts. 
 
Om dessa nätverksnivåer bedöms som oviktiga eller mindre viktiga av företaget är det 
endast de nätverk som finns inom fastigheten som är viktiga för Wilh. Sonesson. I så fall 
är företagets föreställningar om nätverksåtkomst via köpet av Soft Center synnerligen 
lokalt inriktade. Inte ens de nätverk som finns etablerade med de övriga delarna av Ron-
neby är då viktiga. Detta behöver dock inte innebära att nätverk med den övriga världen 
skulle vara ointressanta, däremot måste den nätverksstruktur som finns idag vara ointres-
sant för företaget. 
 
Vi upplever en fara i vad som kan ske om den nya ägaren av Soft Center och männi-
skorna som före affären jobbat med att bygga upp formella nätverk inte har samma bild 
av vilka nätverk som är viktiga. Exempelvis kan konflikter om prioriteringar uppstå och 
eventuella värdefulla kontaktnät kan gå förlorade. Även kontakten med Ronneby kom-
mun och de andra Soft Centers som finns kan komma att skadas.74 
 
Vår uppfattning är dock att nätverksnivåerna utanför Soft Center förbisetts. De formella 
och informella nätverk som finns på dessa nivåer kommer därför att finnas tillgängliga 
för företaget i form av en ”oväntad bonus” när affären genomförts, förutsatt att Wilh. So-
nesson då upptäcker dessa nätverk. 
 
6.1.6 Affärens risker och hot 
 
Affärens risk- och hotbild koncentreras inom Wilh. Sonesson till idéflödet. Först nämns 
risken för att idéflödet skulle sina, en risk som köparen varken tror eller bör tro är särskilt 
överhängande. Soft Center bör rimligen med sina 3000 verksamma människor med råge 
ha passerat nivån för en kritisk massa i form av underlag för idéflöde. Förmodligen me-
nar företaget att kvalitén på idéerna skulle kunna bli sämre. Denna risk är inte heller sär-
skilt överhängande. För att detta skall ske krävs nog en negativ händelsespiral där spjut-
spetsföretagen och de främsta forskarna strömmar ifrån Soft Center. 
 
Risken att Wilh. Sonesson inte skulle komma åt idéflödet är mer uppenbar. Det faktum 
att företaget lanserar denna risk tyder på att man åtminstone tänkt tanken att affären 
skulle kunna misslyckas. En mer djärv tolkning är att företaget vill sätta press på invå-
narna i fastigheten genom att från början vara tydliga i sitt ägande och förklara att om fas-
tighetsägaren inte ges tillgång till idéflödet kan ägandet aldrig vara motiverat. 
  

74 För vidare diskussioner om aktörernas verklighetsbilder med mera, se sid. 52 
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Den självklara tolkningen av kommunledningens tystnad med avseende på de risker och 
hot affären kan medföra är att man inte vill skada förhandlingen i ett känsligt skede. Den 
enda alternativa tolkningen är att man inom kommunen inte tänkt på de negativa konse-
kvenser affären skulle kunna få på sikt vilket förefaller mindre troligt. 
 
En företrädare för ett av Ronneby kommuns oppositionspartier tar upp ytterligare två ris-
ker. För det första finns en rädsla för att man binder upp sig för hårt mot köparen och att 
detta skulle kunna innebära att Wilh. Sonesson sätter sig emot satsningar av typen ett nytt 
Soft Center.  
 
Oppositionsföreträdaren ser även Wilh. Sonessons rykte som en risk. Huvudsakligen syf-
tar man då på företagets huvudägare Bo Håkansson som förekommit i utredningar om 
insider-affärer men aldrig fällts för insider-brott. Huruvida ett rykte av det här slaget in-
nebär en risk för Soft Center och hur stor denna risk i så fall är får betraktas som mycket 
svårbedömt. Dessutom finns ett sorts parallellt rykte om både huvudägaren och företaget 
som mycket skickliga och goda affärsmän. Om det negativa ryktet överväger det positiva 
finns det en uppenbar risk för att Soft Centers idéinnehavare inte vill dela med sig till fas-
tighetsägaren och att nya företag avstår från att etablera sig på Soft Center. Skulle så inte 
vara fallet oroar sig nog oppositionen i onödan.    
 
På Soft Center upplever man en risk i att förlora ”den fina kontakten” med kommunen. 
Det finns olika sätt att tolka denna oro på. Den mest drastiska tolkningen är att köparen 
eller säljaren sänt ut signaler som tyder på att kommunens engagemang och deltagande i 
Soft Center kommer att reduceras så kraftigt att samarbetet kan gå förlorat. Den andra 
tolkningsmöjligheten är att den information som getts angående affären varit så knapp-
händig att den misstolkats och den tredje tolkningmöjligheten är att det rör sig om ren 
spekulation från de intervjupersoner som uttryckt denna farhåga. 
 
En annan farhåga hos Soft Centers representanter är att den nya fastighetsägaren endast 
köper Soft Center på kort sikt. Vår tolkning är att denna rädsla är tätt förknippad med 
oron för Wilh. Sonessons rykte eftersom det inte förekommit några uttalanden eller sig-
naler från företaget att så skulle vara fallet. 
 
Slutligen tar man på högskolan upp risken med att näringslivet köper sig in i högskole- 
och universitetsvärlden och på så sätt kan störa läroverkens integritet. Debatten har förts 
under ett flertal år och att det är just människorna inom högskolan som tar upp frågan är 
intressant eftersom man samtidigt betonar att Wilh. Sonesson köper fastigheten och inte 
högskolan. Vi ser här tydliga tecken på en osäkerhet om vad det egentligen är företaget 
skall köpa. Samtidigt visar man att risken övervägts och eftersom den redovisas står sä-
kerligen högskolan rustad för att bemöta ett eventuellt hot av högskolans integritet. 
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6.1.7 Köper Wilh. Sonesson samma sak som Ronneby kommun säljer? 
 
De två förhandlande parterna tar metaforer till hjälp för att beskriva vad det är som köps 
respektive säljs. Kommunen använder sig av metaforen hävstångseffekter och på Wilh. 
Sonesson diskuterar man i termer som att ta kullen och skaffa sig en bas. Med något 
krystade resonemang försöker man dessutom visa på att den ena parten köper samma sak 
som den andra säljer. Resonemangen tyder på en vilja att stå enade vilket i sig är positivt 
men frågan är vad som kan hända om det i ett senare skede visar sig att den ena eller båda 
parterna inte spelade med öppna kort? Svaren behöver alltså inte innebära att samma sak 
köps som säljs men det innebär förmodligen att det finns en vilja att åtminstone ge sken 
av en överensstämmelse i tankesätten. 
 
Vi ser alltså nu, när tolkningarna av intervjusvaren är gjorda, att många anledningar till 
affären som sådan går att hitta om man gräver lite djupare i de svar vi fått in. Vi märkte 
dock på ett relativt tidigt stadium att vi var tvungna att gå ännu längre i våra tolkningar 
för att verkligen komma åt de bakomliggande orsakerna till affären. Intervjupersonerna 
använder en mängd metaforer för att beskriva händelser i och kring Soft Center. Dessa 
metaforer vill vi därför nu utveckla och tolka vidare för att på så sätt få en djupare förstå-
else för vad intervjupersonerna egentligen säger.  
 
6.2 Metaforanalys 
 
När det datamaterial vi samlat på oss transskriberades upptäckte vi att intervjuerna var 
fyllda av metaforer.75 Vi har sammanställt en del av dessa metaforer i grupperingar för att 
skapa ett verktyg för den fortsatta analysen av metaforerna. Vi har koncentrerat oss på två 
av dessa grupperingar för att bland annat se vilka likheter och olikheter som finns i inter-
vjupersonernas föreställningsbilder. Därefter lyfter vi fram fyra centrala metaforer för att 
försöka komma fram till vad personerna som sagt dessa ord egentligen menat. Avslut-
ningsvis görs en sammanfattning av de resultat vi kommit fram till i denna metaforanalys.   
 
6.2.1 Gruppering av metaforer76 
 
I detta avsnitt visar vi hur det med hjälp av intervjupersonernas metaforer är möjligt att 
beskriva ”affären som ett slagfält” och ”Soft Center som en trädgård”. Dessa gruppering-
ar av metaforerna kommer sedan att användas i en fortsatt analys. Berättelserna nedan är 
medvetet skrivna på ett lättsamt sätt för att vara enklare att ta till sig för läsaren. 
 
6.2.1.1 Affären som ett slagfält 
 
Vad är det här egentligen för en affär? Genom att gruppera ett antal av de metaforer vi 
mött hos intervjupersonerna på Wilh. Sonesson respektive Soft Center redovisar vi nedan 
ett alternativt synsätt på affären. 

75 Vid en genomgång av våra intervjuer fann vi cirka 50 metaforiska uttryck. 
76 Alla uttryck som är kursiva under denna rubrik (Gruppering av metaforer) är exempel på metaforer som 
vi funnit i vårt intervjumaterial. Observera att alla dessa uttryck inte finns återgivna i sammanfattningen av 
Wilh. Sonessons, Ronneby kommuns och Soft Centers föreställningar (kapitel 4). 
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Vi anar en syn på Wilh. Sonesson där man ser ”affären som ett slagfält”. I striden vill fö-
retaget ta kullen (Soft Center) som skall fungera som basen i de fortsatta striderna. Civil-
befolkningen på kullen (högskolan och företagen på Soft Center) sitter inne med viktig 
information om terrängen och därför vill man låta utsända spioner lyssna av dem. Det är 
Ronneby kommun som har haft kullen i besittning men det är oklart om denna aktör är en 
allierad, är allierad med fienden eller kanske är själva fienden. Konkurrenterna skall be-
kämpas med det mäktiga vapnet idésprutan som företaget tror att de skall hitta på kullen 
förutsatt att man kommer in i idéflödet. 
 
De föreställningar som framkommit i samtalen med människor på Soft Center ger en nå-
got modifierad bild av ”affären som ett slagfält”. I denna version sändes Ronneby kom-
mun ut i strid för att hitta en bas för en attraktiv tillväxtmiljö i kampen om utvecklingen 
av det lokala näringslivet. Ronneby kommun hittade denna borg eller arena (Soft Cen-
ter). Efter några år var borgen inte längre försvarbar, Ronneby kommun blev tillfånga-
tagna och bundna till en fastighet. Den kringresande cowboyen Wilh. Sonesson har dock 
hörsammat ropen på hjälp och kommunens förhoppning är att Wilh. Sonesson skall 
kunna hjälpa kommunen på fötter och stötta kommunens ögonsten Högskolan, bland an-
nat genom att skjuta till pengar. Man hoppas vinsterna skall skördas i den fortsatta stri-
den när Wilh. Sonesson tar taktpinnen och blir riktkarlen för den fortsatta kampen om 
lokal näringslivsutveckling. Priset för att Wilh. Sonesson skall ställa upp är dock att före-
taget får överta basen. 
 
6.2.1.2 Soft Center som en trädgård 
 
Vad är Soft Center? Tidigare i analysen har vi visat att föreställningarna om vad Soft 
Center är beror på vilket förhållande man som aktör har till Soft Center. Här visar vi, ge-
nom att bilda en gruppering av en del av de metaforer som framkommit i våra intervjuer, 
hur man kan se på ”Soft Center som en trädgård”. Det första stycket hämtar metaforer 
från Wilh. Sonessons företrädare och det andra från Soft Centers representanter i under-
sökningen. 
 
Trädgårdsmästaren (Wilh. Sonesson) har äntligen funnit sina drömmars trädgård (Soft 
Center) som han skall köpa av den tidigare ägaren (Ronneby kommun). Trädgården har 
en inneboende växtkraft och bevattnas av en trädgårdsslang som trädgårdmästaren kallar 
för idéspruta. I denna miljö finns groddföretag som kan växa och spira och genom träd-
gården rinner idéflödet. Som en bonus är dessutom grannskapet mycket trevligt. Mycket 
av det som odlas går dessutom att sälja på marknaden i staden, undantaget är de renod-
lade portalidéerna.  
 
Trädgården Soft Center kommer att få en ny ägare i form av Wilh. Sonesson. Det tycks 
vara avknoppningsföretagen som skall växa ut och forskarna med sin lyskraft som är de 
viktigaste av trädgårdens beståndsdelar när vinsterna skall skördas i framtiden. Det här är 
en kreativ utvecklingsmiljö och de människor som tidigare arbetat i trädgården hoppas på 
ett fint samarbete med den nya trädgårdsägaren. 
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6.2.1.3 Andra tänkbara grupperingar 
 
Med viss fantasi kan även andra grupperingar urskiljas. Hos en av de personer vi samta-
lade med på Soft Center kunde vi ana föreställningen om ”Soft Center som en orkester”. I 
orkestern såg han Wilh. Sonesson som dirigenten som skulle gå in och ta taktpinnen för 
att vara riktkarlen. Tydligen hade det självspelande pianot tidigare varit alltför dominant 
i orkestern men nu trodde han att dirigenten skulle låta basen få styra musiken. 
 
Hos Wilh. Sonesson och Soft Centers representanter lyser även en föreställning igenom 
om ”Soft Center som ett spädbarn”. I denna föreställningsbild ligger spädbarnet Soft 
Center i en kuvös. Wilh Sonesson är förlossaren och stöttestenen som ska hjälpa (späd-
barnet) på fötter. I spädbarnet ser Wilh. Sonesson ett groddföretag eller en inneboende 
växtkraft som kan växa och spira. 
 
Utrymmesbrist och ett något för tunt material gör att vi inte kommer att analysera dessa 
metafor-grupperingar vidare. Vi ser dock dessa grupperingar som intressanta för läsaren, 
inte minst eftersom de ger en förståelse för metaforen som ett analysredskap och därmed 
underlättar den fortsatta läsningen. Dessutom visar dessa metaforer att det finns andra sätt 
att se på affären och Soft Center än de vi har valt att koncentrera oss på. 
 
6.2.2 Analys av grupperingarna 
 
I kapitel fem (Vetenskaplig förankring) konstaterade vi att syftet med att använda sig av 
en metafor är att skapa en målande, lättförståelig bild av ett fenomen.77 Dessutom re-
dogjorde vi för det faktum att ett ordval sällan är slumpmässigt och därmed ofta ligger 
nära de föreställningsbilder personen har om fenomenet. Nedan gör vi ett försök att ana-
lysera grupperingarna ”Affären som ett slagfält” och ”Soft Center som en trädgård”. 
 
6.2.2.1 Metaforernas affär 
 
Om affären kan ses som ett slagfält på grund av att intervjumaterialet är fyllt av militära 
termer ger det oss vissa ledtrådar om affären.78 Det finns ett slagfält där stridigheter ut-
kämpas, det finns en fiende och det finns en viktig strategisk punkt på detta slagfält. 
Dessutom finns det en stridsorsak och en civilbefolkning. Vi inleder med att se på slag-
fältet utifrån Wilh. Sonessons perspektiv. 
 
Begreppet slagfält kan i det här fallet utgöras av två nivåer och det kan vara svårt att av-
göra på vilken nivå Wilh. Sonesson anser att slaget befinner sig. På den lägre nivån finns 
själva förhandlingsbordet där Wilh. Sonesson och Ronneby kommun sitter och förhand-
lar. På den högre nivån kan hela riskkapitalmarknaden för IT-bolag ses som ett slagfält. 
 

77 Se sid. 28 
78 Observera att de militära termerna i princip endast finns i intervjumaterialet vi samlat in från Wilh. So-
nesson och Soft Center. Hos Ronneby kommun hittar vi inget stöd för föreställningsbilden ”Affären som ett 
slagfält”. 
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Det finns således två alternativa slagfält och vi har funnit att fienden inte är den samma 
på dessa två slagfält. På den lägre nivån (förhandlingsbordet) är kommunen fienden och 
på den högre nivån (riskkapitalmarknaden för IT-bolag) utgörs fienden av företagets 
konkurrenter på riskkapitalmarknaden för IT-bolag. 
 
Den strategiska punkten på slagfältet är Soft Center. Denna strategiska punkt tycks spela 
en avgörande roll för Wilh. Sonesson. Eftersom den tidigare ägaren (Ronneby kommun) 
av den strategiska punkten kan lämna ifrån sig denna frivilligt och dessutom avkräva en 
betalning för den strategiska punkten antar vi att Ronneby kommun inte har besegrats. 
Därmed faller i viss mån tesen om Ronneby kommun som en fiende, troligtvis är kom-
munen istället en allianspartner. 
 
Civilbefolkningen utgörs givetvis av människorna som verkar på Soft Center. Dessa män-
niskor hade som bekant också en föreställningsbild av affären som ett slagfält, därför re-
dovisar vi nu hur affären kan ses som ett slagfält utifrån vad som i Wilh. Sonessons före-
ställningsvärld är civilbefolkningens perspektiv. 
 
Slagfältet är enligt människorna på Soft Center den plats där Ronneby kommun drivit sin 
kamp för den egna näringslivsutvecklingen. Fienden på detta slagfält är en negativ ut-
veckling som absolut inte får lov att överta kommandot. I fiendens trupper finns exem-
pelvis arbetslösheten och utflyttningen. 
 
Soft Center är den strategiska punkten även på detta slagfält. Det intressanta är att den 
tidigare ägaren väljer att byta bort den strategiska punkten mot någonting annat. Eftersom 
ett byte sker får vi beteckna Wilh. Sonesson som en allierad. Det intressanta är det fak-
tum att bytet sker och vi frågar oss varför? Den första möjligheten är att kommunen upp-
täckt en annan strategisk punkt som är bättre på slagfältet, den andra är att kommunen 
anser att den bytesvara man får är mer värd än den strategiska punkten, den tredje är att 
man är oerhört mån om den strategiska punkten och efter att ha kommit till insikt om att 
Wilh. Sonesson kan försvara den bättre lämnar över den och den fjärde är en kombination 
av två eller tre tidigare beskrivna möjligheterna. Vilken eller vilka av de fyra möjlighet-
erna som är korrekt går enligt vår mening inte att utläsa ur detta analysmaterial. 
 
Civilbefolkningen är även med intervjupersonerna på Soft Centers utgångspunkt männi-
skorna på Soft Center. Nu återstår endast en fråga! Vilken är stridsorsaken som fått aktö-
rerna att ge sig ut på detta slagfält? Affärens aktörer tycks vara eniga om att Wilh. Sones-
son gett sig ut på slagfältet (riskkapitalmarknaden för IT-bolag) för att hämta hem ett 
krigsbyte i form av investeringar i IT-bolag. Lika eniga tycks aktörerna vara om att Ron-
neby kommun gett sig ut på slagfältet (den plats där Ronneby kommun drivit sin kamp 
för den egna näringslivsutvecklingen) för att man var anfallna av den negativa utveckl-
ingen. 
 
Sammanfattningsvis är civilbefolkningen och den strategiska punkten gemensamma för 
Wilh. Sonesson och Ronneby kommun. Däremot är slagfältet, fienden och stridsorsaken 
inte gemensamma. De två gemensamma nämnarna, civilbefolkningen och den strategiska 
punkten, är dock, i kombination med att de två parterna inte är fiender utan snarare alli-

49 



KAPITEL VI ANALYS 
 
 

anspartners, ett tillräckligt underlag för att det skall bli en affär. Vad det här är för en af-
fär går inte riktigt att utläsa men vi tror att nyckeln till svaret finns i en eller flera av de 
tänkbara möjligheterna till varför Ronneby kommun lämnar ifrån sig den strategiska 
punkten på slagfältet. 
 
6.2.2.2 Metaforernas Soft Center 
 
Föreställningsbilden ”Soft Center som en trädgård” kan ge ytterligare information om 
vilken ”varan” är som skiftar ägare i samband med affären. Vi inleder med att se ”Soft 
Center som en trädgård” utifrån Wilh. Sonessons perspektiv. 
 
Trädgårdsmästaren (Wilh. Sonesson) ska köpa trädgården av den tidigare ägaren (Ron-
neby kommun). I trädgården finns vissa särskilt attraktiva beståndsdelar (nätverken, 
idéerna och kunskapen på Soft Center) som groddföretag och idéflödet. Det är således 
inte trädgården i sig som har ett värde för trädgårdmästaren utan de attraktiva beståndsde-
lar som finns i den. I jorden finns växternas rötter som slingrar sig samman i spännande 
nätverk, vattnet i bäcken (idéflödet) ger näring åt växterna och så vidare. 
 
Den nya trädgårdsmästaren tror dock att det finns en inneboende växtkraft som kan stim-
uleras och därmed skall trädgården bli ännu vackrare. Groddföretagen har tidigare be-
vattnats av idésprutan men den nya trädgårdsmästaren tycks ha en idé om en effektivare 
bevattning genom att låta idéflödet svämma över. En del av de översvämmade ytorna (fö-
retagskuvösen) skall därefter ”avskärmas från den övriga trädgården” och ges extra kär-
lek för att den inneboende växtkraften skall lockas fram. 
 
För att trädgårdsmästaren skall ha råd att driva trädgården måste han ha någonting att 
sälja på marknaden i staden. Själv har han inte något emot det ogräs som finns i trädgår-
den (de renodlade portalidéerna, det vill säga de idéer som inte håller för en kommersiali-
sering) men han vet att ogräset inte går att sälja. 
 
I en jämförelse med ”Soft Center som en trädgård” utifrån intervjupersonerna på Soft 
Centers perspektiv upptäcker vi att det nästan går att sätta likhetstecken mellan föreställ-
ningsbilderna. Den tidigare ägaren (Ronneby kommun) säljer trädgården (Soft Center) till 
en ny ägare/trädgårdmästare (Wilh. Sonesson). Trädgården är en kreativ utvecklingsmiljö 
med attraktiva beståndsdelar (nätverken, idéerna och kunskapen) och med detta innehåll 
borde det gå att skapa och understödja kommersiella genombrott. Det är endast på några, 
inte direkt övergripande, punkter som föreställningsbilderna inte riktigt stämmer överens. 
Exempelvis tror en del av Soft Centers representanter att det är forskarna som har den 
största lyskraften i trädgården medan man på Wilh. Sonesson tycks vara minst lika intres-
serade av studenternas och företagarnas idéer, kunskaper och nätverk. I föreställningsbil-
den ”Soft Center som en trädgård” tycks vi således ha funnit en föreställningsbild av ”va-
ran” som åtminstone ”varan” själv och köparen finner rättvisande79. Oavsett om man väl-
jer att benämna Soft Center som en trädgård, en skog eller ett ekosystem verkar det finnas 

79 Observera att trädgårdstermerna  huvudsakligen finns i det intervjumaterial vi samlat in från Wilh. So-
nesson och Soft Center. Hos Ronneby kommun hittar vi inte tillräckligt med underlag för att kunna påstå 
att föreställningsbilden ”Soft Center som en trädgård” existerar. 
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någonting i dessa komplexa miljöer som är mycket nära dessa två aktörers syn på vad 
Soft Center är. Synen på vad Soft Center är, är det samma som aktörernas verklighets-
uppfattning. Vidare förefaller det inte otroligt att ”varan” i det här fallet har en viss själv-
kännedom. Om så är fallet är det också troligt att Wilh. Sonessons företrädare har en 
verklighetsuppfattning som ligger nära verkligheten. 
 
6.2.3 Fördjupad analys av några centrala metaforer 
 
Vi har nu sett på olika grupper av metaforer som våra intervjupersoner använt sig av. 
Flera av metaforerna används av olika intervjupersoner och vi vill därför gå vidare med 
några av dessa och försöka tolka varför de intervjuade valt att använda sig av just dessa 
metaforer i vissa speciella sammanhang. De fyra metaforer som använts flitigast och som 
vi anser vara de mest intressanta är; bas, ta kullen, idéflöde och hävstångseffekter.  
 
Ordet bas har många betydelser80. De betydelser vi ser som skulle kunna motivera en an-
vändning av ordet i detta sammanhang är framförallt syftandet på ordet som någon form 
av grund eller utgångspunkt, något som känns stabilt. Det är också denna betydelsen av 
ordet som vi anser att intervjupersonerna åsyftar när ordet används. Wilh. Sonesson ser 
Soft Center som en bas utifrån vilken fler investeringar skall göras. Ronneby kommun 
använder ordet för att beskriva det som grundstenen på vilken Ronnebys fortsatta ut-
veckling bygger på. Soft Center själva ser dock sig som en bas endast i den bemärkelsen 
att Soft Center är utgångspunkten i en del internationella nätverk. 
 
Vi anser att anledningen till att ordet bas används så frekvent för att beskriva Soft Center 
beror på att de olika aktörerna vill visa att Soft Center är en bra affär. En vidareutveckl-
ing av dessa åsikter blir således att de olika aktörerna anser att Soft Center är något som 
är stabilt och solitt, något som kommer att stå emot tidens tand och fortsätta att utvecklas 
under årens lopp.  
 
Att Ronneby kommun och Wilh. Sonesson väljer att beskriva Soft Center på detta sätt är 
inte så konstigt med tanke på att de givetvis vill övertyga alla om att det de säljer respek-
tive köper är någonting som just kan ses som en bas i den mening vi beskrev ovan. Att 
Soft Center inte själva ser sig som en bas i samma bemärkelse som de två andra aktörerna 
beror förmodligen på att just ordet bas inte är ett ord man i allmänhet använder för att be-
skriva sig själv. 
 
Uttrycket ta kullen används relativt ofta av Wilh. Sonessons företrädare. Uttrycket låter, 
som vi tidigare varit inne på, krigiskt och det kännetecknas enligt oss av en mängd saker. 
Den direkta associationen vi får är att det handlar om att med våld tillgripa någon form av 
höjd. Vidare krävs det arbete (klättring) för att nå till toppen av denna höjd och för att 
återknyta till uttryckets krigiska klang sker detta arbete i omgångar (växelvis framryck-
ning). Det är på ett liknade sätt vi uppfattat Wilh. Sonessons användningsområde för ut-
trycket.  

80 Svenska Akademins Ordbok, 2000-05-18 
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Vi anser att Wilh. Sonesson använder sig av detta relativt kraftfulla uttryck för att visa att 
man menar allvar med Soft Center affären. Man vill förmodligen visa att man kommer att 
gå in helhjärtat och med kraft och styrka styra händelserna på Soft Center. Uttrycket visar 
enligt vår mening också på att när Wilh. Sonesson väl tagit kullen (när köpet är klart) 
kommer de att försvara den, det vill säga man kommer att lägga mycket resurser på att 
utveckla Soft Center och man kommer inte att ge upp så lätt.  
 
Idéflöde används av samtliga aktörer som ett ord för att beskriva vad det är som Wilh. 
Sonesson vill komma åt inom Soft Center. Vi ansåg att ordet passade bäst in i metafor-
gruppen ” Soft Center som en trädgård” och detta på grund av att vi tycker ordet syftar 
till någon form av livsgivande kraft. Med detta menar vi att de inblandade parterna ser 
någon form av bäck, ström, å eller liknande som rinner (forsar) genom Soft Center och i 
dess virvlar cirkulerar en hel del intressanta tankar och utvecklingsmöjligheter. Anled-
ningen till att samtliga inblandade aktörer använder sig av ordet på detta sätt tror vi är den 
samma som anledningen till att de väljer att betrakta Soft center som en bas för något. 
Det vill säga, de vill visa att Soft center är en plats där det händer saker, att det är en ak-
tiv, dynamisk och levande miljö (trädgård) där nya idéer hela tiden kommer upp till ytan 
och är aktörerna bara beredda att fånga dessa idéer när de flyter genom Soft Center kan 
alla parter dra nytta utav dem. 
 
Den fjärde och sista metafor vi valt att ta en närmare titt på är de fördelar som Ronneby 
kommun ser med en försäljning av Soft Center, nämligen hävstångseffekter. Vi anser att 
kommunens företrädare med detta ordval vill visa på att det går att få Soft Center att lyfta 
än högre än vad Soft Center gjort till dags dato. Man kan även finna en återknytning till 
övriga metaforer i den meningen att kommunen verkar vilja ha en köpare som går in med 
just den styrka, kraft, och i det här fallet kanske framförallt tyngd som Wilh. Sonesson 
enligt oss gör när de tar kullen. Med en ökad tyngd kan alltså en ny ägare få Soft Center 
att lyftas närmre stjärnorna och därmed även fortsättningsvis producera ett idéflöde som 
är konkurrenskraftigt. 
 
6.2.4 Sammanfattning av metaforanalysen 
 
I detta analysavsnitt har vi kunnat konstatera att det finns ett flertal gemensamma näm-
nare i de föreställningsbilder företrädarna för Wilh. Sonesson och Soft Center har av 
denna affär och Soft Center. Vi har inte lyckats konstatera vad det här är för en affär med 
metaforernas hjälp men däremot har vi kommit fram till att affären inte har samma inne-
börd för Wilh. Sonesson som för Ronneby kommun. Slagfältet, fienden och stridsorsaken 
skiljer sig åt i föreställningsbilderna av ”affären som ett slagfält”. Däremot har civilbe-
folkningen och den strategiska punkten samma innebörd för parterna och detta ligger till 
grund för att det blir en affär. 
 
Wilh. Sonessons och Soft Centers företrädares föreställningsbild av ”Soft Center som en 
trädgård” är i grunden överensstämmande. Vi har också funnit att denna föreställnings-
bild bör kunna ligga nära verkligheten. Efter att ha lyft fram de fyra metaforerna bas, ta 
kullen, idéflöde och hävstångseffekter har vi också kunnat påvisa en önskan om att fram-
ställa Soft Center som något som är stabilt och hållbart, men även som något aktivt och 
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dynamiskt. Därtill framhävs Wilh. Sonesson som en aktör med tyngd som menar allvar 
med affären. 
 
En del av aktörernas föreställningsbilder är som synes gemensamma medan andra skiljer 
sig åt. Det finns dock ett antal obesvarade frågor som framkommer vid en närmare studie 
av metaforanalysen. Kan Soft Center vara en trädgård och affären ett slagfält? Är ett 
slagfält och en trädgård förenliga med varandra? Hör en trädgårdsmästare hemma på ett 
slagfält? Slåss aktörerna för eller om en trädgård? Kan man få hävstångseffekter genom 
att ta kullen? 
 
Frågornas existensberättigande i denna uppsats är inte beroende av huruvida vi lyckas 
besvara dem eller ej. De är dock intressanta i den mening att aktörerna genom att upp-
märksamma dem kan komma till insikt om varandras föreställningsbilder. Därför diskute-
ras i nästa analysavsnitt huruvida aktörerna lever med och genom sina metaforiska ut-
tryck. En föreställningsbild återspeglar en verklighetsuppfattning och därför kommer vi i 
nästa avsnitt även att analysera aktörernas verklighetsuppfattningar gällande Soft Center 
affären.           
 
6.3 Verklighetsuppfattning 
 
Vi har sett vissa tecken på att de tre aktörernas verklighetsuppfattningar i vissa fall skiljer 
sig åt. Som exempel kan nämnas att Ronneby kommun och Wilh. Sonesson inte är över-
ens om vem av dem som skall sköta marknadsföringen av Soft Center. Det är till och med 
så att de två aktörerna tagit för givet att motparten skall stå för denna marknadsföring. 
Just detta exempel på skild verklighetsuppfattning kommer förmodligen att regleras ge-
nom avtalsregler eller liknande men skulle det finnas andra, kanske mindre synliga, skill-
nader i verklighetsuppfattningar bidrar detta givetvis till att problem lätt kan uppstå i 
framtiden. Det är viktigt för Ronneby kommun och Wilh. Sonesson att på ett tidigt sta-
dium identifiera sådana potentiella problemhärdar och skillnader i verklighetsuppfatt-
ningar så att de kan undvikas och bli samstämmiga.  
 
Aktörerna kan komma tillrätta med dessa potentiella problem genom att ta hjälp av Djur-
feldts tankar kring verkligheten81. Tillbringas tillräckligt mycket tid tillsammans bildas 
förr eller senare en gemensam verklighetsuppfattning, man börjar se saker och ting på 
liknande sätt och man drar liknande slutsatser. Vi menar alltså att genom att lära känna 
varandra kan de båda aktörerna bilda en verklighetsuppfattning som de båda ställer sig 
bakom och därmed spelar det egentligen ingen roll om denna verklighet är den ”sanna” 
eller inte. Vi vill dock påpeka att det krävs att Ronneby kommun och Wilh. Sonesson 
hela tiden håller sig ajour med utvecklingen. Det gäller för dem att komma ihåg att Soft 
Center befinner sig i en bransch som är under konstant utveckling. Därför gäller det att 
den ”sanna” verkligheten inte springer ifrån vare sig Ronneby kommuns eller Wilh. So-
nessons verklighetsuppfattning och det krävs också att deras verklighetsuppfattningar 
även i framtiden håller sig på samma nivå. I samband med detta påpekande vill vi även 
belysa en annan tanke som aktörerna och då kanske framförallt Wilh. Sonesson bör ha i 

81 Se Figur 3, sid. 30 
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bakhuvudet i sitt framtida arbete med Soft Center. Genom att  ha en viss verklighetsupp-
fattning kan ett visst agerande ge negativa konsekvenser i form av exempelvis en felaktig 
uppfattning av orsak-verkan effekter. För att beskriva hur detta kan ta sig uttryck har vi 
valt att utifrån Djurfeldts tankar kring empiriska orsaksbegrepp82 konstruera ett exempel 
som handlar om den föreställning/verklighetsuppfattning Wilh. Sonesson har angående 
idéåtkomsten på Soft Center. Nedanstående resonemang tar sin utgångspunkt i de tankar 
man på Wilh. Sonesson har angående kuvösverksamhet på Soft Center. Denna verksam-
het kommer vi sedan att diskutera utförligare under nästa rubrik.   
 
I detta exempel representeras O av kuvösen och E av idéerna. Wilh. Sonessons företrä-
dare har beskrivit hur kuvösen (O) skall placeras centralt på Soft Center. Den föreställ-
ning som finns på företaget är, om än något överdriven i detta exempel, att idéerna 
(idéinnehavarna) (E) kommer att söka sig till kuvösen självmant eller med hjälp av viss 
uppmuntran från de anställda i kuvösverksamheten. Idéerna kommer sedan att resultera i 
nya företag vilket innebär större hyresintäkter, nybyggnationer och ett ständigt växande 
Soft Center. 
 
Vi frågar oss dock om det är självklart att E (idéerna) följer efter O (kuvösen) i det här 
fallet. Om vi istället använder oss av Djurfeldts realistiska orsaksbegrepp för att se på 
verkligheten blir beskrivningen enligt följande: 
 
En idé har i kraften av sin struktur benägenheten att utvecklas. När den rätta betingelsen 
är tillstädes, utvecklas idén. 
 
Vad är det då i företrädarna för Wilh. Sonessons verklighetsuppfattning som kan rimma 
illa med verkligheten? Att en idé har benägenheten att utvecklas är självklart. I det här 
fallet tror man att betingelsen är det stöd i form av kuvösverksamhet som idén behöver 
för att utvecklas, vilket är en verklighetsuppfattning som också är svår att motbevisa i 
dagsläget. Det som återstår är själva idéns struktur och det är i detta sammanhang vi tror 
att man på Wilh. Sonesson måste tänka till lite extra. 
 
En idé har ingen fysisk struktur, men, det finns en mänsklig kropp vars hjärna fungerar 
som bärare av idén och den mänskliga hjärnan får i det här sammanhanget anses vara det 
närmaste idéns struktur man kan komma. Vi är av ståndpunkten att människan har en fri 
vilja och vi har därför svårt att se ett orsakssamband där idén följer efter kuvösen. 
 
Med detta resonemang vill vi poängtera att det krävs ansträngningar för att idéinnehava-
ren skall placera sin idé i kuvösen. Det räcker alltså inte med att kuvösen finns till för att 
idén skall hamna där. För det första måste kuvösen ge bättre förutsättningar till utveckl-
ing än någon annan tänkbar miljö för idéinnehavaren. Detta har säkerligen Wilh. Sones-
sons företrädare tänkt på men frågan är hur mycket man har reflekterat över att det är 
människor av kött och blod som bär på idéerna. Alla människor agerar inte logiskt och 
därför kommer det att krävas rejäla ansträngningar i form av informationsspridning, ”på-
tryckningar” och ”övertalningar” för att idéerna skall hamna i kuvösen. Därutöver till-

82 Se Figur 4, sid. 30 
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kommer det hårda arbete som krävs för att skapa förtroende för företaget bakom kuvösen. 
Detta krav på arbete tycks dock Wilh. Sonesson ha identifierat.  
 
I metaforanalysen konstaterade vi att affären är omgärdad av ett antal ”svåra” frågor 
knutna till aktörernas metaforiska uttryck. Svårighetsgraden på frågorna är dock beroende 
av relevansen i påståendet att verkligheten i sig är definierad med hjälp av metaforer.83 
Med detta menar vi att om det är så att aktörerna ser affären och/eller Soft Center på helt 
olika sätt kan samarbetsproblem uppstå mellan parterna. Vi har inte funnit några tydliga 
tecken på att denna risk är överhängande men risken går inte heller att utesluta eftersom 
exempelvis ett slagfält och en trädgård är två vitt skilda ting. 
 
I de flesta fall har vi dock funnit att det finns en samstämmighet gällande de delar av af-
fären som enligt oss är de mest väsentliga. Båda parter har gemensamma föreställning-
ar/verklighetsuppfattningar om vad Soft Center är för något, bland annat ser de båda Soft 
Center som en bas. De båda aktörerna är också överens i sina uppfattningar angående vad 
det egentligen är som köps respektive säljs, de ser idéflödet, den inneboende växtkraften 
med mera som de viktiga delarna i affären. Även uppfattningarna angående Wilh. Sones-
sons avsikter med köpet tycks vara överensstämmande, de är båda överens om att köpet 
inte är kortsiktigt tack vare att de båda anser att Wilh. Sonesson kommer gå in med kraft 
och tyngd för att visa att de menar allvar med affären. Att det tycks finnas liknande verk-
lighetsuppfattningar gällande affärens största och mest väsentliga delar är givetvis ett gott 
tecken. Detta innebär att vi inte ser några uppenbara tecken som på nuvarande stadium 
tyder på att affären skulle kunna utvecklas ogynnsamt för de involverade parterna. 
 
När vi nu sett på metaforer och diskuterat verklighetsuppfattningar vill vi gå ett steg 
längre. Detta gör vi genom att med hjälp av teorin och våra tolkningar av empirin analy-
sera Wilh. Sonessons möjligheter att starta en kuvösverksamhet samt att komma åt nät-
verken på Soft Center. 
 
6.4 Analys av kuvösverksamhet 
 
Wilh. Sonesson har understrukit hur viktigt Soft Center kommer att vara för företaget ge-
nom att säga att det skall vara en bas, det vill säga en utgångspunkt för att göra investe-
ringar i nya intressanta företag och affärsidéer. Detta kommer att innebära att företaget 
kommer att satsa mycket tid och pengar på att försöka få ut mesta möjliga av investering-
en. Vi antar därför att de just nu smider planer för hur verksamheten kommer att bedrivas 
när köpekontraktet är klart. När vi talade med Fredrik Herslow berättade han exempelvis 
att de har för avsikt att starta en företagskuvös på Soft Center. Avsikten är ytterst att 
Wilh. Sonesson skall kunna finna intressanta investeringsobjekt i form av spännande af-
färsidéer och ny teknik. Hur skall de då gå tillväga för att lyckas med detta?  
 
De planer vi fick berättade för oss var att kuvösen skall ligga centralt och väl synlig på 
Soft Center för att alla skall känna till att den existerar. Wilh. Sonesson håller dessutom 
på att söka kompetent personal som skall finnas på plats för att sköta kuvösen och ha 

83 Lakoff G, Johnson M, 1980 
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kontakt med företag och människor på Soft Center. Eftersom Wilh. Sonesson dessutom 
tydligt har betonat att de verkligen kommer att använda Soft Center som en bas är vi 
övertygade om att de planerar att uppfylla Rice och Matthiews andra princip84 som inne-
bär att kuvösen skall drivas som ett företag om den skall bli lyckosam.  
 
Den tredje principen Rice och Matthiews anger85, att verksamheten bör klientanpassas 
genom att vara flexibel och ha ett brett tjänsteutbud, antar vi också kommer att uppfyllas. 
Wilh. Sonesson har nämligen en föreställning om att de skall ta över den receptionverk-
samhet som stiftelsen Soft Center för närvarande har hand om. Det är dock inte klart om 
företaget själva skall ha personal som sköter dessa uppgifter eller om de skall hyra in 
dessa tjänster. Det finns även en möjlighet att Ronneby kommun skall behålla ansvaret 
för denna kringtjänst. Detta är dock något som parterna fortfarande diskuterar och därför 
ingenting vi vet någonting om. Vi har en föreställning om att den kompetenta personal 
som skall anställas och kuvösens lättillgänglighet för alla på Soft Center kommer att upp-
fylla kravet på flexibilitet som Rice och Matthiews talar om.   
 
Rice och Matthiews första princip86 tror vi dock inte att Wilh. Sonesson har tänkt speci-
ellt mycket på eftersom det viktigaste för dem verkar vara att få tillgång till nya spän-
nande affärsidéer och avancerad teknik. Det finns dock ingen tvekan om att de affärsidéer 
och den teknik kuvösen kommer att hjälpa fram kan innebära att mer personal behövs 
allteftersom företagen växer. Att samhället därför skulle gynnas av kuvösens satsningar 
finns det, enligt våra tolkningar av intervjusvaren, ingen tvekan om. 
 
Enligt Rice och Matthiews tredje princip är det, som nämnts ovan, viktigt att kuvösen 
tillhandahåller ett brett tjänsteutbud för småföretagen på Soft Center. I kapitel fem (Ve-
tenskaplig förankring) tar vi upp sju punkter som bör ingå i kuvösens serviceutbud. Ef-
tersom Wilh. Sonesson kommer att ta över alla Soft Center byggnaderna är det ett rimligt 
antagande att de kommer att tillhandahålla lokaler och kanske till och med möbler och 
kontorsutrustning till de nystartade företagen. De kommer även, som nämnts ovan, möjli-
gen att tillhandahålla den receptionstjänst som stiftelsen Soft Center redan nu har. När det 
gäller de övriga punkterna har vi ingen uppfattning om vad Wilh. Sonesson har för pla-
ner, men ett rimligt antagande är att de kommer att göra sitt yttersta för att kuvösverk-
samheten skall bli lyckosam. 
 
Handlingssättet vid uppstartandet av kuvösverksamheten bottnar i en verklighetsuppfatt-
ning där vad Djurfeldt betecknar som det empiriska orsakbegreppet dominerar.87 Dessa 
funderingar behandlades utförligt i avsnittet ”Verklighetsuppfattning”.88 
 
Uppstartandet av en företagskuvös på Soft Center är en åtgärd som resulterar i ett skap-
ande av nätverk. De nystartade företag som tas in under Wilh. Sonessons beskyddande 
vingar kan ses som kontaktytor som leder in i de (informella) nätverk som finns på Soft 

84 Se sid. 27 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Se Figur 4, sid. 30 
88 Se sid. 52 
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Center. Nätverken och möjligheten för Wilh. Sonesson att komma åt dem analyseras i 
nästa avsnitt.   
 
6.5 Analys av nätverksåtkomst 
 
Wilh. Sonessons har redan från det att avsiktsförklaringen offentliggjordes klargjort att de 
vill komma åt nätverken på Soft Center. Enligt Bakka et al finns det två typer av nätverk, 
nämligen formella och informella. 89 De formella nätverk som idag finns mellan företa-
gen på Soft Center och mellan Högskolan och Soft Center är inte speciellt omfattande 
och handlar i stort sett bara om frukostmöten en gång varannan vecka.90 Även personal 
och studenter från högskolan är inbjudna till dessa frukostmöten. Det förekommer dock 
även en del utbyte av exempelvis konsulttjänster mellan företagen på Soft Center91 vilket 
även det kan falla in under rubriken formella nätverk. Eftersom de formella kontakterna 
och nätverken mellan företagen är så begränsad ser vi här en stor möjlighet för Wilh. So-
nesson att anordna fler officiella möten och andra nätverksskapande åtgärder. På så vis 
kan de styra de formella nätverken och dra nytta av dem i framtiden.  
 
När det gäller de informella nätverken mellan företagen på Soft Center och mellan högs-
kolan och Soft Center är det dock svårare att både upptäcka dessa nätverk och att bedöma 
om Wilh. Sonesson kan komma åt dem. Dessa informella nätverk ses som sociala nätverk 
mellan olika personer. Personerna kan exempelvis umgås på fritiden eller under arbetstid 
och dessa informella nätverk kan vara minst lika viktiga som de formella. Eftersom det 
endast har anordnats två planerade aktiviteter av en mer informell karaktär än frukostmö-
tena92 ser vi dock även här en chans för Wilh. Sonesson att bli en del av nätverken. Ge-
nom att anordna olika aktiviteter där personer från Soft Center eller Högskolan är in-
bjudna kan företaget träffa dessa människor och knyta viktiga kontakter för framtiden.  
 
Wilh. Sonesson håller på att skapa ett annat nätverk som kan vara användbart i samband 
med deras tekniksatsningar. Det är nätverket som skapas mellan Wilh. Sonesson, Itact 
och Real Venture Group (RVG). Wilh. Sonesson har nämligen köpt in sig som minori-
tetsägare i dessa båda teknikföretag. Med hjälp av detta nätverk kan Wilh. Sonesson få 
hjälp med att exempelvis bedöma och/eller investera i de idéer som uppstår på Soft Cen-
ter. Det kan på så vis uppstå både formella och informella nätverk mellan företagen på 
Soft Center, Itact och RVG.  
 
Genom köpet av Soft Center kan Wilh. Sonesson även komma närmare ett nationellt nät-
verk i form av de övriga Soft Centers som finns i Sverige. Det finns redan idag ett visst 
nätverk mellan dessa Soft Centers och det borde därför inte vara omöjligt för Wilh. So-
nesson att dra nytta av det i framtiden. Det finns även ett annat nationellt nätverk som 
Soft Center är en del av, nämligen Swedepark. Genom detta nätverk finns möjligheten för  
Wilh. Sonesson att skaffa sig kontakter med personer på andra teknikparker i Sverige. 
 

89 Se sid. 26 
90 Abrahamsson C, Ilin M, 2000 
91 Ibid 
92 Ibid 
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Förutom de nätverk vi hittills talat om har Soft Center även kontakter och nätverk inter-
nationellt. Det finns bland annat ett Soft Center i Duluth, USA. Detta innebär att Wilh. 
Sonesson även här har en möjlighet att dra nytta av ett existerande nätverk. Det internat-
ionella nätverk av Teknikparker (IASP) som Soft Center indirekt är medlemmar i genom 
Swedepark kan även det ses som ett möjligt nätverk för Wilh. Sonesson att dra nytta av. 
För tillfället har Soft Center i princip inga kontakter med IASP men det är ingen omöjlig-
het för Wilh. Sonesson att gå med i detta nätverk om de vill. 
 
Det finns, som synes, en hel del möjligheter för Wilh. Sonesson att komma åt nätverk i 
och med köpet av Soft Center. Det öppnar inte bara dörren för kontakter inom Soft Cen-
ter i Ronneby utan skapar också möjligheter att komma i kontakt med potentiella fram-
tida affärspartners, investeringsobjekt och andra viktiga kontakter över hela världen. 
Wilh. Sonesson har redan tagit ett initiativ till nätverksskapande genom att lägga fram ett 
förslag till ett forskningsråd som till viss del skall bestå av forskare från högskolan i 
Karlskrona/Ronneby. Detta kan ses som ett första steg i rätt riktning för Wilh. Sonessons 
nätverksbygge. Skaffar de sig kontakter inom högskolan kan de få in en fot i dessa kon-
takters personliga nätverk, vilket kan leda dem vidare in i nästa nätverk och så vidare. 
Detta initiativ till ett forskningsråd pekar mot att högskolan ses som en viktig del av Soft 
Center. I vår intervju med Fredrik Herslow framkom dessutom att köpet av Soft Center 
förmodligen aldrig blivit aktuellt om inte högskolan funnits på området. Vi tror dock inte 
att det nätverk som finns eller som kan skapas inom Soft Center bör underskattas av 
Wilh. Sonesson. Det är trots allt inte bara studenter och forskare som kommer med nya 
spännande idéer. Även de mer etablerade företagen på Soft Center är en grogrund för ny 
teknik och nya idéer. Missar Wilh. Sonesson att skapa ett kontaktnät med dessa företag 
kan många bra idéer gå dem förbi. 
 
6.6 Sammanfattning av analysen 
 
Under denna rubrik skall vi försöka att sammanfatta det vi hittills kommit fram till i  ana-
lysen. För att kunna göra detta tar vi utgångspunkt i tankarna kring trippelspiralen som 
presenterades i kapitel fem (Vetenskaplig förankring).  
 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 6: Trippelspiralen 

Detta är den ursprungliga tankemodellen av trippelspiralen. Vi vill åter igen påpeka att 
detta inte är en vedertagen teori utan snarare en tankemodell som syftar till att försöka 
förklara hur interaktionen mellan de tre aktörerna kan/bör fungera för att idéer, kunskap 
med mera skall genereras. Vi kan dock inte vara säkra på om dessa tre aktörer i Ronneby 
i dagsläget samverkar i tillräckligt hög grad för att man skall kunna kalla det för en trip-
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pelspiral. Vår osäkerhet på detta område beror på att vi inte har haft som syfte att under-
söka huruvida en trippelspiral existerar idag eller inte. Oavsett om trippelspiralen finns 
eller inte är det dock viktigt för alla tre parter att de skapar stabila och utvecklande nät-
verk mellan sig. Först när parterna har lärt känna och skapat förtroende för varandra kan 
de skapa de rollfördelningar vi anser vara nödvändiga för att samspelet mellan de tre ak-
törerna skall vara så givande som möjligt. En viktig förutsättning för att samarbetet par-
terna emellan skall fungera tillfredsställande är att alla intar de roller som passar dem 
bäst.  
 
Wilh. Sonesson har, vilket vi tidigare diskuterat, långt gångna planer på att starta en ku-
vösverksamhet på Soft Center. Denna kuvös representeras av det färgade fältet i figuren 
nedan. Wilh. Sonesson har också sagt att högskolan är en av de viktigaste delarna i affä-
ren och visar detta genom den goda kontakt de redan har tagit initiativ till genom sin am-
bition att starta ett forskningsråd. Vi tycker därför att föreställningen Wilh. Sonesson har 
om att de med hjälp av forskningsrådet skall kunna utvärdera de idéer som uppkommer i 
Soft Center är en god idé. Detta innebär att högskolan, representerat av forskningsrådet, 
och Wilh. Sonesson kommer att interagera i ganska stor utsträckning. De kommer på 
detta sätt att ”gå in i varandra” som figuren nedan visar. Även de studenter som använder 
sig av kuvösen hjälper till att binda samman de båda sfärerna. De bidrar även till att de 
informella nätverken mellan högskolan och Wilh. Sonesson förstärks genom att de har 
kontakter med andra studenter samt med forskare på högskolan. 

Figur 7: Trippelspiral med kuvös 

 
Kommunens roll i denna framtida vision innebär att de kommer att hamna lite ”utanför”. 
Med detta menar vi att de inte kommer att vara direkt involverade i kuvösverksamheten. 
Ronneby kommun kan därmed sättas in i trädgårdsmetaforen som vi presenterade tidigare 
i detta kapitel.93 De kan sägas vara den tidigare ägaren som numera har börjat jobba som 
trädgårdens vaktmästare, det vill säga den som skall laga staketet, kratta gången samt 
bygga vägar så att folk utifrån kan och vill komma till trädgården. De skall alltså stå för 
den kringverksamhet som krävs för att alla i kommunen skall trivas.  
 
Det krävs givetvis även att det finns en givande och öppen kommunikation mellan de tre 
parterna samt ett väl fungerande ge-och-ta förhållande. Det är viktigt att Wilh. Sonesson 
och högskolan kan ställa krav på Ronneby kommun i form av att infrastruktur, barnom-

93 Se sid. 46 
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sorg med mera skall fungera tillfredsställande. Det krävs även att kommunen kan kräva 
att Wilh. Sonesson hjälper till med att få personer och företag att stanna kvar i Ronneby. 
Soft Center skall samtidigt kunna ställa krav på Wilh. Sonesson att de skall få någonting 
tillbaka för den kunskap och de idéer företagen och högskolan hjälper till att skapa.    
 
Krav bör självfallet också ställas på Soft Centers invånare. Wilh. Sonesson bör exempel-
vis kräva att högskolan bibehåller sin nuvarande profil samt att de håller en fortsatt hög 
utbildningsstandard. Kommunen kan också ställa krav på Soft Center. Kraven kan i detta 
fall exempelvis handla om att högskolan skall förvalta de bidrag och förutsättningar de 
fått av Ronneby kommun på bästa sätt. 
 
Genomgående i detta arbete har vi upptäckt att för att på ett tillfredsställande sätt kunna 
uppnå det samspel vi förespråkar ovan måste ett antal förutsättningar uppfyllas. Det krävs 
exempelvis att personerna inom de tre perspektiven lär känna varandra. På så sätt kan de 
skapa den grund som vi anser nödvändig för att de så småningom skall kunna utveckla en 
verklighetsbild som är gemensam. Detta i sin tur kräver att de tre aktörerna lyckas ut-
veckla föreställningar, metaforer, verklighetsuppfattningar med mera vars innebörd bör 
vara samstämmiga i framtiden. Anledningen till att vi anser dessa förutsättningar vara av 
stor betydelse är att det annars lätt kan uppstå missuppfattningar och konflikter aktörerna 
emellan. Dessutom har vi upptäckt att aktörerna bör vara uppmärksamma på att de hela 
tiden ”drar åt samma håll” och har liknade målsättningar med sina gemensamma intres-
sen, med Soft Center samt med Ronneby som helhet. 
 
Ytterligare ett viktigt skäl till att vi anser att aktörerna bör ha en gemensam syn på verk-
ligheten är att de på ett snabbt och effektivt sätt kan reagera och agera på förändringar 
som kan uppstå i omvärlden. Med detta menar vi att branschen som Soft Center och till 
viss del Wilh. Sonesson befinner sig i är föränderlig och oberäknelig och det krävs att 
Soft Center affärens aktörer håller sig ajour med utvecklingen. 
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Kapitel VII 
Avslutning 

 
 
 
 
7.1 Slutsatser 
 
Vi konstaterar att detta är en komplex affär. Den etikett som media satte på affären i 
samband med att avsiktsförklaringen om köpet/försäljningen av Soft Center offentlig-
gjordes är i de flesta sammanhang inte rättvis. Visserligen betalar Wilh. Sonesson för en 
fastighet (och Ronneby kommun tar betalt för en fastighet) men i övrigt finns det, i den 
datamängd vi bearbetat, inga tecken som tyder på att det här skulle vara en fastighetsaf-
fär. Vi har inte heller funnit något annat begrepp eller namn som kan ge en rättvis bild av 
förhållandet mellan parterna och det specifika skeende som just nu inträffar vid Soft Cen-
ter. Den slutsats vi kan dra är att detta är en affär som bottnar i olika föreställningar 
knutna till Soft Center. 
 
Aktörernas syn på affären är inte enhetlig men det finns element, eller punkter, av sam-
stämmighet som uppenbarligen är av tillräcklig betydelse för att denna affär kunnat 
komma till stånd. Affärens aktörer har en gemensam syn på affären såsom en komplex 
affär och de är överens om att detta inte är en fastighetsaffär.  
 
Det finns dock ett antal frågor som lämnats obesvarade i vår analys. Vid en djupare studie 
av aktörernas verklighetsuppfattningar och använda metaforiska uttryck framkommer fö-
reställningsbilder av Soft Center och affären, som till sin innebörd är vitt åtskilda. Om 
aktörernas föreställningsbilder och verklighetsuppfattningar inte är kompatibla med 
varandra kan problem komma att uppstå i framtiden. 
 
Vi har under arbetets gång fått lyssna till en mängd föreställningar om vad affären inne-
bär, vad den skall leda till, vad som finns inom Soft Center och så vidare. Dessa före-
ställningar har, enligt vår åsikt, varit avgörande för att affären överhuvudtaget kommit till 
stånd. När detta nu är sagt konstaterar vi vidare att föreställningar bygger på vilken verk-
lighetsuppfattning olika människor har. Vilken uppfattning om verkligheten man har är i 
högsta grad subjektivt eftersom olika människor har olika uppfattningar om vad som är 
sanning och verklighet. Ibland är det också möjligt att uppleva och tolka samma fenomen 
på olika sätt vilket kan leda till missuppfattningar och konflikter.  
 
7.2 Reflektioner 
 
Affären mellan Ronneby kommun och Wilh. Sonesson har varit intressant att bedriva 
forskning om. Ju fler intervjuer vi har gjort och ju mer vi har satt oss in i affärens bety-
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delse, desto intressantare och komplexare har vi insett att företeelsen är. Från början 
trodde vi att affären inte skulle innehålla tillräckligt mycket underlag för att skriva en 
uppsats om. Den föreställningen visade sig vara helt felaktig. Istället för att få problem 
med att få ihop tillräckligt med information visade det sig att vi var tvungna att göra vissa 
avgränsningar i vår problemformulering. 
 
7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Det forskningsobjekt vi har valt att undersöka innehåller en mängd aspekter som kan vara 
värda att forska vidare om. När kontraktet är skrivet och det har gått en tid finns det möj-
ligheter att skriva en fortsättning på vår uppsats som skulle kunna följa upp de föreställ-
ningar vi har undersökt. Antagligen har föreställningarna hos parterna ändrat karaktär 
vilket kan vara intressant att undersöka närmare. Det skulle även kunna vara av intresse 
att undersöka om, och i så fall hur, trippelspiralen utvecklas i Ronneby när Wilh. Sones-
son har tagit över verksamheten på Soft Center. 
 
Andra möjliga forskningsområden hade kunnat vara att göra en värdering och investe-
ringsbedömning av Soft Center och Högskolan. Där kan man tänka sig både en värdering 
av de hårda värdena såsom husen och företagen, men även en värdering av de mjuka till-
gångar som finns på Soft Center i form av människor, nätverk och kunskap. 
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Bilaga 1 
Ronneby kommuns bakgrund 

 
 
 
 
I denna bilaga kommer vi att beskriva vad som föranledde beslutet om att starta Soft Cen-
ter. 
 
Kort historia om Blekinge94 
 
Blekinge har en lång industritradition men det var först under 1960-talet som regionen 
expanderade nämnvärt. Innan dess var länet svårt drabbat av utflyttning vilket resulterade 
i att befolkningen var 3,5 % mindre 1960 än 1910. Under 1960-talet etablerades sig ett 
antal företag i regionen vilket medförde att populationen ökade med 7 % fram till 1975. 
På grund av ökande strukturella problem inom tillverkningsindustrin minskade folk-
mängden igen och 1990 låg den bara lite över vad den hade gjort 1910. Till saken hör 
också att de flesta tillverkningsindustrierna inte var styrda ifrån Blekinge vilket gjorde att 
hela industrins framtid var osäker. Länet var dessutom tillsammans med Gotland de enda 
regioner som saknade den infrastruktur som då ansågs vara essentiell för industrins ut-
veckling. 
 
Nu har vinden vänt för Karlskrona/Ronneby då länet är en av Sveriges mest dynamiska 
regioner undantaget storstäderna. Nu har de tunga tillverkande industrierna bytts ut mot 
infocom-företag95 vilket har lett till att Karlskrona/Ronneby har den största andelen an-
ställda i infocom-företag jämte Stockholm.  
 
Ronnebys historia96 
 
Början av 1985 var en svart period för Ronneby kommun. Flera tillverkningsindustrier 
hade lagts ner eller avskedat personal året innan vilket fick till följd att nästan 10 % av 
alla arbetsföra var arbetslösa. Till detta kom beskedet att ytterligare 400 blev permitte-
rade då Volvo stängde Kockums Stålverk i Ronneby. Därmed var Ronnebys framtid i all-
varlig fara. Kommunen var i verkligt behov av en nystart varför kommunalrådet Roland 
Andersson och en utredningsgrupp lade fram ett antal förslag till Industridepartementet, 
varav Soft Center var ett. 
 
 
 

94 Alsén et al, 1999 
95 Sammanfattande beteckning för telekom-, IT- och mediabranschen 
96 Alsén et al, 1999 
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Figur: Faktaruta Ronneby Kommun97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

97 Ronneby kommuns hemsida, 2000-05-08 

Faktaruta Ronneby Kommun 
 
Invånarantal (1998): 28 909 
Inflyttning (1998): 1177 
Utflyttning (1998): 1180 
Antal personer över 65 år i % (1998): 19,5 % 
Öppet arbetslösa i % (1998): 4,6 % 
Medelinkomst män 20-64 år (1996): 179 000/år 
Medelinkomst kvinnor 20-64 år (1996): 129 000/år 
Kommunalråd: Jan-Anders Palmqvist (Socialdemokrat) 
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Soft Centers bakgrund 

 
 
 
 
Året var 1985 då den dåvarande ADB- och inköpscefen för Ronneby kommun, Krister 
Gavuzzi, fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett datainriktat utvecklingscentrum i 
Ronneby.98 Våren 1987 var den första etappen av de futuristiska plåtbyggnaderna klar för 
inflyttning. Två år senare slog den intilliggande högskolan upp sina portar och året däref-
ter var företagen uppe nästan i 50 till antalet.99 
 
Idag finns ca 70 företag etablerade på Soft Center och tillsammans med högskolan jobbar 
ungefär 1000 personer där. Antalet studenter uppgår för närvarande till 1700 personer 
och förväntas öka de närmaste åren. Hela Soft Center expanderar i en rasande fart och 
nya byggnader tillkommer kontinuerligt.  
 
Tanken med Soft Center var och är att de olika företagen och högskolan tillsammans 
skall utveckla ett givande samarbete som gynnar alla parter.100 Tillsammans skapar de 
näringslivsbasen i Ronneby. Konceptet som innebar att Ronneby skulle bli en modern IT-
byggd istället för att ha industrin som basnäring innebar en helomvändning för kommu-
nen vilket skapade mycket framtidstro, men samtidigt mycket skepticism. Denna skeptic-
ism har nu mattats när Soft Center har visat sig vara en viktig källa för att hålla Ronneby 
vid liv och att ”sätta Ronneby på kartan”.  
 
Förutom samarbetet mellan företagen och Högskolan inom Soft Center bedrivs även ett 
ömsesidigt utbyte kring forskning och utveckling med nationella och internationella or-
ganisationer. I Sverige organiseras landets teknikparker av Swedepark och internationellt 
är det International Organisation of Science Parks som är den övergripande organisatören 
för teknikparker.101   
 
Ronneby kommun har fram till i år varit ägare till byggnaderna, konceptet och varumär-
ket som utgör Soft Center.  

98 Soft Magazine nr 1, 1990 
99 Soft Magazine nr 1, 1990 
100 Alsén et al, 1999 
101 Förberg L, 2000-04-12 
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Wilh. Sonessons bakgrund 

 
 
 
 
Denna bilaga syftar till att öka läsarens förståelse för vad Wilh. Sonesson är för ett före-
tag samt att ge bakgrundsfakta till vad som har hänt i bolagets närliggande historia. Det är 
framförallt året 1999 som vi kommer att belysa i denna bakgrund eftersom det var först 
då som idén och intresset av att köpa Soft Center uppstod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Wilh. Sonessons affärsidé102 
 
Bolagsöversikt 
 
Wilh. Sonesson AB består av tre affärsområden nämligen Teknologi, Inredningar och 
Flygtransport. I affärsområdet teknologi ingår även företagen Real Venture Group och 
Itact AB vilka Wilh. Sonesson innehar styrelseplatser i. De tre affärsområdena är alltså: 
 
Inredningar: Designar, tillverkar och marknadsför förvaringsprodukter för industri, sko-
lor, fritid och offentlig miljö. 
 
Flygtransport: Bedriver linjetrafik mellan Malmö/Helsingborg och Copenhagen Airport. 
 
Teknologi: Skapar med hjälp av Real Venture Group nya affärsområden inom området 
mobilt internet. Itact AB är ett venture capital bolag med fokus på high-tech informat-
ionsteknologi och ingår också i affärsområdet Teknologi. 
 
 

102 Wilh. Sonessons hemsida, 2000-03-24 

Affärsidé 

Wilh. Sonesson AB (publ) är ett utvecklings-
bolag som skall investera i rörelsedrivande   
företag och genom att tillföra kompetens och 
kapital förbättra företagens inneboende växt-
kraft. 
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Figur: Bolagsöversikt för Wilh. Sonesson AB 
 
Koncernen redovisade 1999 en fakturering på 300,8 MSEK. Rörelseresultatet för 1999 
efter avskrivningar uppgick till 25,1 MSEK.  
 
Händelser som föranlett köpet103 
 
1995 förvärvade Active företaget Sonesson Inredningar och övertog samtidigt det anrika 
börsbolaget Wilh. Sonesson firma. I samband med att Active valde att koncentrera sig 
inom bioteknikområdet valde de att samla sina övriga dotterbolag under namnet Wilh. 
Sonesson. Förutom Sonesson Inredningar och Helikopterservice fanns även Inter Air med 
i portföljen. Detta bolag avyttrades dock under i början av 2000. 
 
Den 15 juni 1999 återvände Wilh. Sonesson till Stockholms fondbörs efter att ha varit 
därifrån i 14 år. När de nu återvänder till börsen är det med en ny affärsidé som har visats 
ovan. Under samma år hade Wilh. Sonesson funderingar på att investera i Functional 
Food, men möjligheterna för Wilh. Sonesson befanns inte vara stora nog. Bolaget valde 
istället att inrikta sina investeringar mot teknologisektorn. Under hösten 1999 investerade 
Wilh. Sonesson i Real Venture Group. För att ytterligare närma sig teknologisektorn in-
vesterades pengar i företaget Itact och dess fond V2 i början av år 2000. I mars 2000 of-
fentliggjordes så en avsiktsförklaring att köpa Soft Center som en komplettering av af-
färsområdet Teknologi. 
 
 
 
 

103 Wilh. Sonessons årsredovisning för 1999 

Wilh. Sonesson AB (Publ) 

Inredning Flygtransport Teknologi 

Sonesson 
Inredningar AB 

Real Venture 
Group 

Helikopter Service 
Euro Air AB 

Itact AB 
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