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• Spillerpå iagfor drivkraft i nord

NÆRINGSLIV

Handelshøgskolen ved U1T og
næringslivet skal samarbeide
om forskning for bedre ledelse
av små og mellomstore bedrif
ter i nord.

Små og mellomstore bedrifter
betyr mye for næringsutvildin
geni nord. Vi vet lite om lederli
verdagen i disse bedriftene,
men nå skal denne hverdagen få
oppmerksomhet - gjennom
forskningsprosjektet «Små og
mellomstore bedrifter i Nord-
Norge: sti-ategi, styring og le
delse» på Handelsliøgskolen
ved UiT Norges arkfiske univer
sitet. Et viktig mål med fors
kningen er at den skal utvikles i

• samarbeid med praksis, og næ
O ringslivet er representert i pro

• sjektet ved næringsforeningene
i Tromsø, Harstad og Alta, og
Ni-lO Arktis.

Uffordringer og økte krav
Små og mellomstore bedrifter
(8MB) har begrensede ressurser
og kan være sårbare i møtet
med geografiske avstander, kli
ma, infrastruktur, global og na
sjonal konkurranse. Bedriftene
konkurrerer ikke bare i et lokalt
marked, men må i økende grad
forholde seg til at de er aktører
nasjonalt og globalt. Det betyr
at SMB står overfor økte krav til

strategisk tenkning og omstil
lingsevne.

Mange av uffordringene lede
re møter, er også kjennetegnet
av motstridende forventninger.
I forskningsprosjektet er vi in
teressert i hvordan dette gjør
seg gjeldende og håndteres av
8MB. Et eksempel er aweinin
ger mellom lønnsomhet og sam
funnsansvar. Flere små
bedrifter er hjørnesteinsbedrif
ter i små lokalsamfunn og der
for en aktiv samfunnsaktør.
Dårlige driftsresultater og kon
kurser vil ramme lokalsamfun
net ekstra hardt. Et annet
eksempel er infrastrukturen;
matprodusenter forteller om et
veinett som ikke er tilpasset da
gens krav og standard. Vi tren
ger mer kunnskap om hvordan
ledere i 8MB tenker om slike
problemstillinger, og hvilke
konsekvenser det får for beslut
ninger om driften.

Kunnskap mangler
Hva har så dette utfordringsbil
det med strategi, styring og le
delse å gjøre? I praksis er
strategi, styring og ledelse tett
sammenvevde fenomener, som
tillegges stor betydning for virk
somheters suksess. Mens vi har
mye kunnskap om hvordan sto
re organisasjoner jobber, har vi
mindre innsikt i hva 8MB-er
gjør. I store bedrifter har man
gjerne planlagte og velregisser
te strategiprosesser. Her tar sty

ring ofte utgangspunkt i
helhetiige styringssystemer
rhed innslag av formalisering,
måling og dokwnentasjon. Og
ledelse forbindes med personer
som har definerte lederoppga
ver.

Hvordan ser denne hverda
gen ut i SMB-er i Nord-Norge?
Kan vi lære noe om sammen-
henger mellom hva bedriftene
gjør innenfor strategi, styring
og ledelse, og hvordan de lykkes
med de utfordringene de står
overfor ut fra egne mål og visjo
ner for framfida?

bgsplll
For å utvikle kunnskap er det
viktig at forskere og praktikere
spifier på lag.

Ledere i SMB-er sitter på
viktig erfaringsbasert kunn
skap. Det er mange eksempler
på at nordnorske 8MB-er finner
løsninger som er gode for be
driftenes lønnsomhet, overle
velse og legitimitet i
omgivelsene. Det er viktig å for
stå hvordan ledere jobber fram
slike løsninger.

Vi trenger å løfte denne
kunnskapen fram og sammen-
holde den med andres erfarin
ger. Dette kan forskere bidra til.

Ved å sammenlilme flere le-
deres erfaringer kan vi finne
mønstre, sammenholde med
forskningslitteratur og formidle
forskningsfimnn tilbake til prakti
keme. Forskningsftinn kan bru-

kes til å begrunne dagens
praksis, men også til å justere
kurs. Det er i tråd med strategi-
en til UiT Norges arktiske uni-,
versitet om å være en drivkraft i
nord.

Forskningsfundert ledelse
I bedriftsøkonomisk forskning
og i ledelsesforskningen pågår
det en debatt om hva og hvem
forskningen skal bidra til. For
skere belønnes dersom fors
kningen blir publisert i gode
internasjonale tidsskrifter. Dette
gir incentiver til å avgrense fors
kningsprosjekter og bruke et
akademisk språk. Kritikken er
at forskningen blir så smal at
den har liten relevans for prakti
kere.

I evidensbasert ledelse er ide
en at ledelsespraksis må bygge
på den beste kunnskapen fagfel
lesskapet besitter. Inspirasjo
nen kommer fra evidensbasert
medisin. Leger tar beslutninger
om behandling av pasienter ba
sert på kunnskap fra forsknings
fronten. Mange har undret seg
over at ledere i liten grad er ori
entert mot forskning på ledelse.
Det kan komme av at forsknin
gen er vanskelig tilgjengelig, og
at den ikke retter seg mot spørs
mål som praktikeren er opptatt
av. Eller kan det skyldes at le
derne er opptatt av andre for
hold enn «ledelse» når de skal
oppnå og forklare gode resulta
ter?

Nye meteplasser
I prosjektet skaper vi møteplas
ser mellom pralctikere og for
skere. Dette bidrar til at
forskerne forsker på problem-
stillinger som praktikere er opp
tatt av. Det vil gjøre det enklere
å komme i dialog med praksis
og formidle forslmingsresulta
ter. For praktikerne gir det mu
ligheter til å utvelcsle erfaringer
med andre ledere og å etablere
et samarbeid med forskere.

Vi har tro på at kommende
seminarer blir gode eksempler
på et fruktbart samarbeid mel
lom akademia og næringslivet.
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