3/05
En sjunde reﬂektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation

Hur information och kommunikation kan
stödja organisationens affärsskapande

Sven Hamrefors
Handelshögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola

En sjunde reﬂektion från forskningsprojektet
Verksamhetsnyttig information och kommunikation

2

Inledning
Varje organisation har sitt eget handlingsområde som utvecklats under årens lopp. Inom detta
område har man utvecklat sin expertis och det är där man utvecklat någon sorts förtroende i
omvärlden. Organisationens förmåga avspeglas i dess förmåga att hitta lämpliga saker att göra,
att göra dem bra och ge sina avnämare en värdeupplevelse. Ibland är dessa avnämare kunder,
ibland kallas de medlemmar och ibland kallas de medborgare. Avnämarnas motprestation
kan komma från dem själva, exempelvis en kund betalar för en tjänst eller vara. Ibland är det
någon annan än avnämaren som betalar, till exempel stat och komun betalar för utförandet av
offentliga tjänster.
Den verksamhet som man sysslar med idag har alltid en inverkan på det man kommer att göra
i morgon. Man brukar beskriva det som ”path dependency”, dvs. att det spår man slagit in på
leder till morgondagens lösningar. Ibland kan den benägenheten medföra att man inte genomför de förändringar i sin verksamhetsportfölj som krävs för att möta morgondagens krav.
Däri ligger en paradox; samtidigt som det är effektivt att ”bli vid sin läst”, för att man har en
begränsad bredd i sin kompetens, kan det bli farligt för att man negligerar sitt utvecklingsbehov. Historien är full av exempel på verksamheter som blivit vid sin läst lite för länge. Fram
till 1950-talet fanns ett bolag som kallades Isbolaget. Det levererade is till kylskåp. Många år
tidigare hade von Platen uppfunnit det kompressorsdrivna kylskåpet. På Isbolaget visste man
om det men man tog det inte på allvar. Företaget Facit tillverkade mekaniska räknemaskiner
trots att man visste att det fanns en utveckling inom elektroniska räknesnurror. När radion
uppfanns i början på förra seklet ansåg en investerare att den inte kunde bli basen för någon
slags affär, med argumentet ”Vem vill betala för ett meddelande som alla kan höra”. Kungliga
vetenskapsakademin trodde inte att Lars-Magnus Ericssons telefon skulle få någon effekt på
utbyggnaden av infrastruktur. Dess argument vara att telefonen, på sin höjd, kunde få användning i att underlätta kommunikationen med tjänstefolket inom en byggnad.
Samtidigt visar historien hur nya grepp snabbt kan leda till fantastiska förändringar. Just den
dagen jag skriver det här såldes företaget Skype till Ebay för över 20 miljarder kronor. Det
var två år sedan det startades av en ung svensk och hans danska kollega. Skype har skapat en
möjlighet för människor att ringa telefonsamtal gratis via Internet. Effekterna av ny teknik
kan ibland få oväntad effekt i samhället. Telegrafen tog död på utvecklingen av snabbseglande
klipperskepp. Den typen av skepp användes för att hinna först till Liverpool med bomullslasterna från Australien. Den första som anlände till Liverpool hade kunskap med sig om hur stor
skörden hade blivit och kunde på så sätt förhandla smartare med köparna. Telegrafen överförde
denna kunskap mycket snabbare än skeppen så det blev inte lika viktigt att komma först.
En organisations förmåga att skapa affärer ligger alltså – dels i att skapa värde i den domän
man beﬁnner sig i för tillfället, dels i att hitta nya domäner och nya aktiviteter som medför att
man kan skapa ännu högre värde. Idealet blir därför att förändra sig utan att förlora den fördel
man redan skaffat sig. I&K kan vara behjälplig i att bygga denna förmåga att skapa affärer i
nuet och i framtiden.
Sven Hamrefors
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Affärens omgivning
All verksamhet bedrivs i en nutid och den sätter spelreglerna för affären. Under årens lopp förändras dessa regler
dramatiskt. För två hundra år sedan hade vi ett skråväsen
som strängt reglerade vem som ﬁck göra vad. För hundra
år sedan hade vi en liberal våg som sköljde över samhället och varje företag kunde syssla med vad man ville.
Föreställningen om den starka organisationen växte till
sig under denna period. Under denna föreställning fanns
en dröm om den totalt trygga organisationen, som var
osårbar. Detta ledde i sin tur till föreställningen om att
dessa starka organisationer kan komma att missbruka det
förtroende de fått och framförallt kom föreställningen
om organisationen som en utsugare. Denna motreaktion
skapade en föreställning om att det borde ﬁnnas vissa
organisationer som verkade för det allmännas bästa och
som gav stabilitet i samhället. Idag börjar allt ﬂer av dessa
allmänna institutioner att ifrågasättas och man börjar tro
att enskilda operatörer istället kan sköta deras uppgifter.
Samtidigt som samhället går mot en tilltagande fragmentering och privatisering ﬁnns en annan trend närvarande
och det är nätverken. De uppgifter som samhället ger
organisationerna blir alltmer komplexa och prestationskraven ökar. Enskilda aktörer kan inte längre vara tillräckligt starka på egen hand. De måste då samverka med
andra. I sin enklaste form leder denna samverkan en värdekedja där produkten eller tjänsten blir alltmer förädlad
ju längre ned i kedjan den når. I sin mest komplicerade
form bildar denna samverkan hela nätverk för att skapa
värde. Det är där vi är idag. Alltmer av värdet i samhället
produceras i värdenätverk.

❚ Värdenätverkets spelregler
När en samverkan mellan organisationer blir utvecklad
till värdenätverk ändras spelreglerna för denna samverkan rätt ordentligt. Det klassiska sättet att leda ett företag
är att försöka, med alla medel, skapa effektiva gränser
mot omvärlden. Då får företaget ett inre liv som är skyddat mot allt ont i omvärlden. En sådan strategi har visserligen varit den allmänt spridda men har egentligen aldrig
varit helt lyckosam. Ibland går den för långt och många
företag har försökt skapa sin egna interna planekonomi
i en konkurrensutsatt miljö. När verksamheten kräver att
man samverkar med andra i värdenätverk bryter dock
denna strategi samman och den egna överlevnaden beror
på hur väl man kan öppna upp sitt företag mot andra. Det
skapar en hög grad av ömsesidiga beroenden i nätverket.
I stället för att man kan ha det egna välbeﬁnnandet i fokus
måste man bry sig om hela nätverkets välbeﬁnnande.
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Samtidigt gäller det att utveckla en stark position och
kunna utveckla ett stort inﬂytande på nätverkets prestation. Spelreglerna för nätverken blir därför att varje aktör
måste försöka styra nätverket så gott man kan samtidigt
som man måste utveckla en lyhördhet för sin egen roll i
nätverket. Om man inte klarar av att vara en intressant
spelare för de andra i nätverket åker man ut. Tillvaron i
nätverk blir alltså fylld av möjligheter men också väldigt
osäker.

❚ Ledarskapet i värdenätverket
I tidigare reﬂektioner (speciellt Nr 1/05) har jag beskrivit
vilka krav som ställs på ledarskapet i en organisation som
är medlem i ett värdenätverk. Jag skall här göra en kort
repris på det temat.
Ett företag får vara medlem i ett värdenätverk om det
kan uppvisa en speciell förmåga som de andra i nätverket tycker är tillräckligt intressant. Det ställer krav på
företagets förmåga att skapa förväntningar om sin roll
och uppfylla dessa förväntningar. Företaget måste också
bli mycket uppmärksamt på hur denna roll kan påverkas
av omgivningen och hur det självt kan påverka denna
omgivning. I grunden måste organisationen kunna uppvisa styrka gentemot nätverket och därför måste ledarskapet karakteriseras av en stark ideologisk orientering.
Det ideologiska fokuset blir därför basen för företagets
position i värdenätverket. Den centrala ledaren i företaget
måste därför vara bäraren av detta ideologiska fokuset
och vara den som överför detta fokus till en effektiv
deﬁnition av företagets roll i värdenätverket. Precis som
starka ledare under historiens gång, såsom Elisabeth I,
Gustav II Adolf m.ﬂ, blir det orienterat mot att skapa
vissa möjligheter, men det blir ofta inte speciellt vid-

synt. Sysslar man med affärer blir ledarskapet extremt
kundorienterat och ger styrkan i att vara dominerande
mot leverantörer, lyhörd mot kunden och kunna agera
snabbt på marknaden. Nackdelen är att sådant ledarskap
kan ge en okänslighet mot omgivande faktorer som ligger
utanför kundfokuset. Det skapar en sårbarhet för överraskningar.

För att bygga en ansvarstagande, effektiv position i
värdenätverket måste därför nätverksföretaget kombinera ett starkt ideologiskt ledarskap med ett starkt kontextuellt förankrande ledarskap. Den senare rollen ger ett
”affärstillfälle” för den strategiskt orienterade informatör
som aspirerar på en position i företagets ledarskap.
Jag skall nu beskriva hur detta kontextuella ledarskap
kan bidra till affärsskapandet i den organisation som önskar verka effektivt i värdenätverk. I denna beskrivning
börjar jag med att beskriva de affärsdimensioner som är
viktiga att fokusera sig på.

Affärsdimensioner

Samtidigt som detta ledarskap blir mycket fokuserat på
att skapa samordning och förtroenden i värdenätverket
lämnar den övriga omvärlden tämligen ouppmärksammad. Man blir alltså ganska tunnelseende. Eftersom
nätverksföretaget är beroende av förhållandena i den
övriga omvärlden måste detta ideologiska ledarskap
kompletteras med ett ledarskap som är inriktat på att
hantera en vidare omvärld än den som det ideologiska
ledarskapet fokuserar sig på. Det ideologiska ledarskapet
måste därför kompletteras med ett ledarskap som är kontextuellt orienterat. Med det menar jag ett ledarskap som
förmår att levandegöra hur helheten i företagets situation
kan inverka på dess delar och hur delarna kan påverka
helheten.

Affärer handlar om att kunder har behov som man sedan
tillfredsställer genom att tillhandahålla produkter eller
tjänster och får betalt för det. Så långt kan man kanske
tro att affärslogik är ganska banal. Så länge man gör det
som alla andra gör så är det också ganska banalt att göra
affärer. Den enklaste och mest dominerande affärsstrategin att därför att härma andra. Ofta är det en ganska
bra strategi för att ta affärstillfällen, men den ger inte
en förmåga att skapa sitt eget affärstillfälle. Härmningsstrategierna ger alltså, i bästa fall, en förmåga att göra det
som många andra gör, men kanske bättre.
Vill man vårda sin unika position i ett värdenätverk
måste man ha en mer aggressiv strategi än att härma
andra. Då måste man förstå att man måste se lite annorlunda på begreppen behov, erbjudande, marknad och
organisation.

❚ Behov
Nätverksföretaget måste utveckla sin egen förmåga att
själv skapa sina affärstillfällen. Om ett affärstillfälle
kommit så långt i sin utveckling att det ﬁnns tillgängligt
för vem som helst att ta är det oftast för sent. I den ﬂexibla
och osäkra tillvaro som nätverket erbjuder måste företaget därför slipa sin känslighet för omgivningens signaler.
En sådan signal, som är mycket viktig, är att identiﬁera
kunders potentiella behov. Det ﬁnns ett begrepp för detta
som myntats av riskkapitalister i den Kaliforniska affärsmiljön – ”The Pain”. Med detta begrepp menas det behov
som den potentiella kunden känner men inte själv förstår
och inte kan formulera. Fokus för denna ”Pain” är att
en person i en viss situation kan känna den. Det gäller
för nätverksföretaget att snabbt och effektivt identiﬁera
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denna ”pain”. Eftersom en ”pain” ofta är en känsla går
den inte alltid att bedöma ur rationell synvinkel. I början av 1980-talet uppstod ett affärstillfälle för Vin &
Spritcentralen att lansera Absolut Vodka. Varför uppstod
det? Sedan många år hade vodka förknippats med Ryssland och Sovjetunionen. Den konsument som drev den
internationella vodkakonsumtionen var den amerikanska
vodkadrickaren. Visserligen fanns det en koppling mellan vodka och kommunism genom den gemensamma
nämnaren Sovjet, men det var inte någon större ”pain”
för vodkadrickaren. Droppen (bildligt talat) som ﬁck
bägaren att rinna över var dock irritationen över att Sovjet invaderade Afghanistan. Det ﬁck den amerikanska
vodkakonsumenten att vägra rysk vodka (Varumärket
Smirnoff som ju inte var ryskt, lät alltför ryskt och det
blev ett handikapp från att tidigare ha varit en styrka).
Varför blev det just V&S i Sverige som kunde skapa
affärstillfället? Det skall jag återkomma till strax. Låt mig
bara ta några ytterligare exempel. Varför uppstod det ett
affärstillfälle för lanseringen av ”Body Shop”?
Kosmetikakonsumenten tyckte illa om att preparaten
baserades på kemikalier man testat på djur. Traditionella
kosmetikaföretag kunde inte ens tänka tanken att det
skulle vara möjligt att skapa kosmetikaprodukter utan
att använda sig av djurförsök i utvecklingsprocessen. En
ensamstående, arbetslös trebarnsmor från Wales kunde
dock tänka denna tanke och blev en konkurrent till etablissemanget på kosmetikamarknaden. Jag skall snart
återkomma till detta exempel också.
Ibland uppstår denna ”pain” i en situation som sedan inte
kommer att utgöra marknaden. 3M’s succéprodukt Postit lappar startades av att en predikant i en missionskyrka
i Minneapolis hade besvär med att lapparna han hade satt
in i sin bibel, för att lätt hitta bibelcitat när han predikade,
föll lätt ut ur bibeln. Marknaden kom sedan att utgöras
av en bred kategori av kontorspersonal. Hade man inte
uppmärksammat predikantens problem hade kanske inte
Post-it lappar funnits idag för ingen hade frågat efter
dem.
Ibland ﬁnns ”painen” att förstå i händelser utanför vår
kontroll. Det påstås att den omfattande jordbävningen
i Lissabon på 1700-talet blev upprinnelsen till upplysningstiden. Man började ifrågasätta den gode guden och
satte i stället människans förnuft i centrum.

viktigare att öka sin förmåga att uppfatta den i tid. Den
slutsats man kan dra av dessa exempel är att endast den
som kan förmå sig i att tänka den tanke som representerar
den ”pain” som kunden känner får en fördel i kampen
om positionerna i värdenätverket. Å ena sidan måste det
fokuset baseras på att man har ett starkt ideologiskt perspektiv på vilken roll man vill spela, å andra sidan måste
perspektivet vara tillräckligt brett så man kan förstå alla
de varianter på aktiviteter som ﬁnns möjliga.
Det kan man bara göra om man är tillräckligt kontextuellt förankrad.
Om företaget drivs i sin affärsutveckling av sina marknadsförare ﬁnns det en risk att man får ett synsätt som är
alltför begränsat för att man skall vara tillräckligt alert på
”The pain”. Den ﬁnns nämligen inte att undersöka med
hjälp av traditionella marknadsundersökningar. Eftersom
människor inte är i stånd att formulera den kan de inte
heller beskriva den i en undersökning. Därför måste
man sluta sig till den med hjälp av en bred förståelse av
kundernas kontext. Min kollega på Oxford University,
professor Terry Hill brukar uttrycka det så här:

”Organisations should be market driven, not marketing driven”
Han menar att även om marknadsföring är den aktivitetskanal som är inriktad mot marknaden måste företaget ha
en bredare uppfångst av signalerna från marknaden än
vad marknadsförarna kan ta in. Om marknadsföringskanalen blir den allena saliggörande riskerar man att se
på marknaden utifrån kundernas uttryckta behov och då
kan man missa det som driver deras ”pain”. Eftersom
många företag är begränsade till marknadsföringen i sin
marknadskommunikation blir den ett begränsat utrymme
för innovation för dem som kan tänka annorlunda. Därför
kunde en outsider komma in på kosmetikamarknaden
med Body Shop. Genom att öka organisationens kommunikativa förmåga kan vi förbättra dess förmåga att identiﬁera den ”pain” i omvärlden som det egna företaget är
speciellt lämpat att adressera. Att öka företagets förmåga
att uppmärksamma rätt ”pain” blir alltså ett sätt att öka
dess entreprenöriella förmåga.

Det här med ”pain” är alltså inget nytt under solen men
när omvärlden blir organiserad i värdenätverk blir det allt
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❚ Erbjudandet
Inom entreprenörskap ﬁnns ett talesätt som beskriver
problemet med de affärserbjudande som vi kan ge marknaden:
”There is more than one way to skin the cat”
I den affärsmiljö vi beﬁnner oss ﬁnns det i regel en
stor variation av möjliga sätt att tillfredsställa kundens
behov. Inte nog med att variationen är stor i nuet utan
den tenderar att öka med tiden. Om man själv lanserar ett
visst erbjudande på marknaden ”väcker man björnar som
sover”. Plötsligt inser man att de tröga konkurrenterna
blivit alerta och hittar på allehanda bus på marknaden.
I en nätverksekonomi färdas information och kunskap
blixtsnabbt och man måste inse att ju bättre man själv
är på marknaden, desto mer kommer man att fungera
som en sparringpartner för konkurrenterna. I viss mån
kan man aldrig förhindra denna effekt och tur är väl det
för annars skulle inte samhället utvecklas, men man kan
genomföra vissa åtgärder för att stärka sin egen position
i värdenätverket.
För det första skall erbjudandet vara nära baserat på
kundens ”pain” och uniciteten i den roll man skaffat sig
själv. Låt återknyta till de exempel jag nämnde tidigare.
Det blev ett affärstillfälle för V&S när den amerikanska
vodkakonsumenten helt plötsligt vände rysk vodka ryggen på grund av Sovjets invasion av Afghanistan.
Detta blev att affärstillfälle för den som kunde erbjuda
en vodka som på ett övertygande sätt inte var associerat
med krigföring. V&S är svenskt och Sverige är välkänt
för att vara neutralt och fredsivrande. Absolut Vodkan
var alltså en ”neutral vodka” och genom att V&S hade
en roll som neutral (genom sin svenska hemvist) var det
just den organisationen som ﬁck chansen att skapa ett
affärstillfälle.
Varför blev det 3M som skapade affärstillfället för Post-it
lapparna? Jo det ﬁnns ﬂera skäl till det. Först och främst
har 3M en verksamhetsidé som handlar om att kunna
belägga tunna ytor. Denna applikation låg alltså väl i
linje med den kompetens man byggt upp. Dessutom var
det så att predikanten som upplevde en ”pain” arbetade
som marknadsförare på 3M (han var alltså fritidspastor).
I organisationen fanns det också en ingenjör som höll på
med att experimentera med ett lim som var lite konstigt.
Alla dessa omständigheter (och några till som vi inte
behöver gå in på här) gav affärstillfället. Det var dock
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inte en slump att dessa omständigheter fanns just i 3M
utan detta företag uppvisar om och om igen en utmärkt
förmåga att skapa affärstillfällen.
Hur är det då med Body Shop? Jo hon som skapade
detta affärstillfälle bröt emot en regel som var självklar
i kosmetikaindustrin. Medan alla andra i branschen såg
det som självklart att man måste göra djurförsök, såg hon
en chans att inte göra det för att tillfredsställa kundens
”pain”. Så hon bröt alltså mot något som man kallar en
institution, det vill säga en regel som är så stark så att den
är svår att ifrågasätta. Det fanns emellertid en annan institution hon inte bröt emot för att hon insåg att man inte
får göra det utan att bli straffad av marknaden. Hon insåg
att det ﬁnns en regel som dikterar att man inte får göra
folk allergiska. Nu hänger dessa två regler ihop. Så för att
kunna bryta mot institutionen ”djurförsök” utan att bryta
mot institutionen ”inte göra folk allergiska” använde
hon bara sådana komponenter i sina preparat som redan
hade prövats på marknaden tidigare. De hade visserligen
blivit testade på djur tidigare och även på människor
genom att de använts under lång tid. Så genom att se lite
mer kreativt på problemet kunde hon positionera sig på
marknaden och hon lyckades formidabelt! Dock med
den begränsningen att hon inte kunde positionera Body
Shop i det högsta prissegmentet. I regel är det så att bra
erbjudanden alltid bryter mot vissa regler alla andra tar
för givet, för att de är alldeles för fokuserade på vissa sätt
att utföra erbjudandena.
Den som har ett mer entreprenöriellt fokus ser mer till
situation än till kund. Man är alltså mer fokuserad på en
”pain” i en viss situation och begränsar inte sin syn till
vissa personer. Det ger en förmåga att överföra en viss
logik till kunderna som de upplever som goda erbjudanden utan att de frågat efter dem och de kanske inte ens
hade kunnat fråga efter dem.
En annan aspekt på erbjudandet är att gränsen mellan
produkt eller tjänst inte är speciellt meningsfull att upprätthålla. Det ﬁnns inga produkter som inte har tjänster i
sig och det ﬁnns inga tjänster som inte innehåller någon
produkt. Därför kan det vara förödande för att företag att
se sig som en producent av tjänster eller produkter.
Verksamhetsidén bör därför frikopplas från den begränsningen. Hur många administrativa tjänster har inte
ersatts av datateknik på senare tid? Det gäller att vidga
synsättet bort från de traditionella sätten att utföra erbjudandena.

Ytterligare en aspekt på erbjudandet är att det ofta kommer att upplevas som sämre än dem som ﬁnns. Jag kommer ihåg en intervju, med en musikprofessor, jag såg på
TV på 1960-talet. Han sade att popmusik inte kunde bli
någon framgång för att den musiken var kvalitetsmässigt
mycket sämre än den som redan fanns. Han sa: ”De spelar ju bara tre ackord”. När Body Shop lanserades blev
inte konkurrenterna så upprörda eftersom dess produkter ”måste” vara sämre än de som fanns på marknaden
(eftersom de inte var testade på djur). Inte nog med att
de etablerade aktörerna kan tycka att det nya erbjudandet man kommer med är sämre utan även internt i den
egna organisationen kan det ﬁnnas protester mot den
utveckling man föreslår. I ett företag som tillhandahöll
databaserad information on-line var tjänsten mycket
långsam och man tog betalt av kunden efter hur lång tid
man var inloggad på tjänsten. Den debiteringsprincipen i
kombination med den långsamma tjänsten gjorde förstås
att man tjänade rätt bra med intäkter, men kunderna ﬁck
en ”pain”. När en affärsutvecklare föreslog att man skulle
öka hastigheten på tjänsten för att minska kundens ”pain”
ställde sig företagsledningen helt oförstående till förslaget och affärsutvecklaren slutade. Denna tjänst ﬁnns inte
längre kvar på marknaden. Ett erbjudande innehåller
alltid en intäktsmodell och om denna modell övergår i rå
exploatering av kunden börjar man gräva sin egen grav.

hotade en viss fågelart. Detta blev en politiskt infekterad
miljöfråga och det förhindrade skogsbolagen att avverka
skog och det medförde en stor brist på pappersråvara på
den internationella marknaden. Den volymen kunde bara
tas av den aktör som vara tillräckligt stor och en sådan
aktör kunde skapas av Stora och Enso genom att slå ihop
sina verksamheter. I en intervju i TV sa därför StoraEnsos
VD, Bo Berggren, att ”det sägs att storleken inte betyder
så mycket, men i vårt fall gör den faktiskt det!”
Ibland kan omgivningen sätta käppar i hjulet genom att
den har ett inﬂytande på köpprocessen. En person kom
i slutet på 1990-talet på den listiga idén att skapa en
liten låda som skulle göra det möjligt för hotellgäster på
amerikanska hotell att få tillgång till Internet på hotellrummet.
Eftersom det amerikanska telesystemet är i hög grad
fragmenterat av olika teleoperatörer var det nödvändigt
att skapa en kopplingsdosa och det var vad han hade kommit på. När han försökte lansera idén på hotellen ställde
sig hotellägarna fullständigt kallsinniga till den. De såg
den bara som ytterligare en kostnad som skulle minska
deras lönsamhet. Efter att blivit refuserad av hotellägarna
blev han arg på dem och sa: ”All they care about is beds
and heads!” Han borde förbannat sig själv som inte hade
förstått att den som skulle betala inte kunde uppleva
någon ”pain” i detta sammanhang.

Det är genom erbjudandet man skapar affärstillfället. Ju
mer detta erbjudande träffar mitt i prick i en ”pain” och
ju mer det ligger i centrum av företagets kärnkompetens,
desto större blir chansen att man förmår att skapa ett
affärstillfälle som leder till en bra position i värdenätverket. Direkt när man gjort det måste man börja det hårda
arbetet att inte fasta i sitt eget utförande utan upprepa det
viktiga mantrat: ”there is more than one way to skin the
cat”.

Problemet med ”björnar som sover” är påtagligt i omgivningen kring en affär. Det ﬁck det företag erfara som
planerade att bygga ett stort hotell på Södertörn söder om
Stockholm. I planeringen av detta hotell rörde man upp
debatten (som fanns latent) om att bilda en nationalpark
på Södertörn. Så istället för ett hotell bidrog man till en
nationalpark, vilket ju i och för sig är trevligt men det var
inte vad man hade tänkt sig.

❚ Omgivning
Alldeles nyss sa jag att det är farligt att vara alltför
marknadsföringsstyrd eftersom det kan ge en alltför snäv
syn på de faktorer som driver marknaden. Ibland är det
oväntade faktorer som kan driva en marknad. Ett exempel på det har vi redan gått igenom; hur vodkamarknaden
blev driven av kriget i Afghanistan. Ett annat exempel
är de förhållanden som blev utgångspunkt för fusionen
mellan skogsföretagen Stora och Enso. Det var en fågel
som drev den affären. Skogsbolagen i Kanada hade huggit ned lite för mycket skog i British Columbia och det

❚ Utförande
När man skall utföra sin affär ﬁnns det också rätt
mycket att tänka på för att underhålla sin position i
värdenätverket. Inom affärer ﬁnns det en gammal regel
som säger att det är bäst av vara positionerad närmast
kund. Denna regel gäller inte fullt ut när man beﬁnner
sig i värdenätverk. Visserligen ﬁnns det alltid en fördel
med att vara nära kunden och det är att man blir bra på
att förstå kundens behov. Samtidigt har det nackdelen att
man kan bli för fastlåst i vissa sätt att utföra erbjudandet,
men fördelen brukar uppväga nackdelen. Dock ﬁnns en
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annan nackdel också och det är att man blir ansvarig för
allas prestationer i nätverket. Ett företag i gasbranschen
började erbjuda kunderna att producera gas i kundens
egen fabrik, så kallade on-site anläggningar. Detta utförande av tjänsten att leverera gas innebar att man levererade prestationer från den elektronik som dessa on-site
anläggningar innehöll. Denna elektronik var producerad
av andra parter i nätverket men gasföretaget ﬁck skulden
för att elektroniken inte fungerade tillfredsställande och
man blev själv en ﬂaskhals i kunskapsöverföringen mellan kunderna och dessa producenter så att de skulle kunna
rätta till felen.
Varje aktör i värdenätverket har uppgiften att lösa de
andra aktörernas problem. Det handlar om att maximera
deras möjligheter och minimera deras risker. Därför blir
förtroende en central fråga i värdenätverket. Man får det
förtroende man förtjänar. När en personbilstillverkare
skall välja tändsystem till sina bilar blir det naturliga valet
Bosch. Det är knappast någon annan leverantör som kan
konkurrera med Bosch i denna nisch därför att Bosch
utvecklat ett mycket speciellt kunnande. Bosch har alltså
utvecklat vad vi menar med ett ”tillfälligt monopol” i
värdenätverket. Nu har denna position varit vigd åt Bosch
en ganska lång tid medan det vanligaste är att en sådan
position verkligen är rätt kortlivad. Det kan därför vara
lika problematiskt att vara för stor i nätverket som att vara
för liten. Man måste kunna erbjuda goda resurser utan att
vara hotfull. Ju mer man dominerar nätverket, desto mer
kommer man att bli utmanad i sin position. Man måste

därför skapa den position som erbjuder de andra ett maximalt stöd i sin verksamhet utan att utgöra ett hot. Den roll
som man spelar måste därför vara balanserad.
Samtidigt ﬁnns det skäl att begränsa sin roll i nätverket.
Om man integrerar sin verksamhet i nätverket och försöker täcka ﬂer roller på samma gång kan det lätt uppstå
problem i att man inte kan vara tillräckligt vass i någon
av dem. Det naturliga beteendet i ett nätverk är därför inte
att försöka spela på ﬂer planer utan begränsa sig till den
roll man kan spela bäst.
En viktig egenskap i utförandet är att det måste ﬁnnas
en bra balans mellan förväntningar och prestation. Inte
sällan får jag höra i mina intervjuer hur man beskriver
uppbyggnaden av varumärke som de förväntanskapande
aktiviteter man genomfört. Det är givetvis bra att skapa
positiva förväntningar när man bygger sin position i
nätverket, men effektiviteten i det egentliga varumärkesbyggandet kan inte avläsas förrän man förtjänat de andra
nätverksaktörernas förtroende. Ett sådant förtroende är
den sammanlagda effekten av allt man gjort, från att identiﬁera rätt ”pain”, kommit med rätt erbjudande och utfört
det på rätt sätt. Det är alltså mycket som skall stämma om
man skall bygga varumärken i värdenätverk.

❚ Organisation
Som jag inledningsvis nämnde måste nätverksföretaget
utöka sin domän för ledarskap till att avse inte bara den
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direkta värdekedjan utan även adressera alla de interna
och externa fenomen som kan påverka positionen i värdekedjan. Det är därför som ledarskapet måste vara både
fokuserat på den egna processen och den omgivande kontexten. Det måste alltså vara smalt och brett samtidigt.
Detta innebär att ledningen för nätverksföretaget inte
kan begränsa sitt ledarskap till den egna organisationen
utan man måste engagera sig i hela nätverket. Eftersom
man saknar juridiskt mandat att leda detta nätverk måste
ledarskapet baseras på kommunikationsförmåga.
Ju bättre kommunikationen stöder utvecklingen och
säkringen av den egna positionen i värdenätverket, desto
värdefullare har kommunikationen varit i ledarskapet.
Därmed kommer vi över till frågan på vilket sätt kommunikationen kan bidra. I den beskrivning jag här kommer
att ge kan man återknyta bekantskapen med teman jag
behandlat tidigare, men i detta fall gör jag det ur perspektivet hur I&K kan bidra till företagets affärsskapande.

I&K’s bidrag till ledningen av
nätverksföretaget
Som jag tidigare påpekat (men det tål att upprepas) ﬁnns
det ett grundläggande tema i detta forskningsprojekt:
Jag har identiﬁerat fyra områden inom vilka informatören
kan ta initiativ att delta i företagets ledarskap.

Av dessa områden är tre interna och ett externt (omvärld).
Den uppdelningen är visserligen formellt korrekt men är
lite missvisande. Eftersom nätverksföretaget är öppet i
sin arkitektur så kan man knappast identiﬁera något som
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enbart är internt. Det innebär att I&K måste behandla den
externa aspekten av sådana fenomen som traditionellt
kan betraktas som interna.
Jag skall nu examinera de fyra områdena i tur och
ordning; struktur, process, relation och omvärld.

gör att företaget blir målinriktat samtidigt som aktiviteterna blir ﬂexibla gentemot omvärlden. I&K kan bidra
till en meningsskapande struktur genom att underlätta för
delarna och helheten att mötas på ett meningsskapande
sätt både fysiskt och mentalt.

❚ Struktur
Struktur beskrivs av den engelske sociologen Anthony
Giddens som det samlande fenomen som växer fram i
organisationer. Den utveckling som leder fram till det
kallar han för ”strukturation”. Effekten av struktur är att
företaget börjar kommunicera en viss ram för hur man
kan tänka, tala och agera i företaget. Denna struktur kan
kommunicera till medlemmarna på olika sätt. I ett företag
kan den förmedla ett budskap att man måste vara lydig
och göra precis som instruktionen säger.
I ett annat kan strukturen förmedla ”gör som du vill”.
I ytterligare en organisation kan budskapet vara ”gör som
du vill inom ramen för vad vi kommit överens om”. De
två förstnämnda strukturerna gynnar inte affärsskapandet
därför att de antingen är alltför dikterande eller för lite
meningsskapande. Den sistnämnda typen av struktur är
bättre för att den stödjer en riktning av företagets aktiviteter samtidigt som den stödjer variabilitet i aktiviteter. Den

1. Intranät & publikationer
Intranät är en strukturell installation som har olika funktioner. Dels har det en funktion i att knyta samman delar
av organisationen till en helhetsbild. Dels fungerar det
som ett medium för ledningen att förmedla en tankebild
om organisationen som kan delas av alla. Denna uppgift
att knyta samman organisationens delar i en helhet är
kanske intranätets viktigaste funktioner. I mina intervjuer
har jag funnit att denna meningsskapande funktion oftast
är lämpad för att knyta samman delar på ett fysiskt sätt.
Den mentala helhetsbilden av organisationen brukar förmedlas bättre i publikationer såsom personaltidningar. I
dem kan man lättare berätta historier från delar av organisationen och på så sätt ge en mer mångfacetterad bild av
organisationens inre liv. Externa publikationer kan också
spela en stor roll i att förmedla helhetsbilden eftersom det
är viktigt att även värdenätverket man beﬁnner sig i är
uppdaterat på hur företaget ser ut helhetsmässigt.
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2. Verksamhetsidé
Verksamhetsidé är ett tema som återkommit ﬂera gånger i
dessa reﬂektioner och med rätta. Det är ett område som är
speciellt viktigt för att skapa mening kring verksamheten
och förstå hur dess delar skall hänga ihop för att skapa
någon slags begriplig helhet. Redan i den första reﬂektionen (Nr 1/04) argumenterade jag för att en rollbeskrivande verksamhetsidé leder till högre yttre effektivitet
än både den som dikterar vad man skall vara bra på att
göra och den ospeciﬁcerade att man skall vara ”störst,
bäst och vackrast”. Skälet till det är ju att den rollbeskrivande verksamhetsidén kan vara bättre på att förmedla
meningen med helheten samtidigt som den öppnar upp
för olika sätt att utföra uppgiften. Den stöder alltså det
konceptuella fokuset samtidigt som den stimulerar till
variabla aktiviteter. Effektiviteten i en sådan rollbeskrivning är en funktion av dels hur väl den fungerar som en
berättelse om företaget som har förankring i vissa viktiga
institutioner i samhället, dels hur väl den är förankrad i
aktiviteter i organisationen.

Bilden ovan avser att beskriva att verksamhetsidén skall
uppfylla båda kraven på förankring i företagets egen
verklighet och den institutionella verklighet som företaget
beﬁnner sig i. Dels är det en fråga om själva balansen dels
hur mycket tryck det vilar på respektive axel i vågen.
En verksamhetsidé som har en stark förankring i samhällets värderingar blir stark om den även har en stark
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förankring i företagets aktiviteter. Om den inte är det kan
verksamheten bli ett offer för modesvängningar i omvärlden och det kan minska verksamhetsidéns meningsskapande förmåga. Om i motsatt fall verksamhetsidén
är mycket väl förankrad i företagets aktiviteter men inte
i omvärldens värderingskarta kan det leda till att man
förlorar förmågan att identiﬁera kundens ”pain” eller
fastna i familjära sätt att utföra erbjudandet. Av detta skäl
anser jag att IKANO har en så utomordentligt intelligent
verksamhetsidé i devisen ”Vi skall spara pengar tillsammans med våra kunder”. Den är synnerligen väl förankrad
i samhällets värderingskarta – att spara pengar är aldrig
fel och att hjälpa andra att göra det kan heller aldrig vara
fel. Dessutom är detta en värdering som inte är speciellt
känslig för modesvängningar. Genom att denna verksamhetsidé är möjlig att applicera på alla nivåer i organisationen, från makronivå om vilka branscher IKANO går in
i till mikronivå, om alla åtgärder som vidtas i ett IKEA
varuhus, får den en stark förankring internt. Den blir därmed mycket drivande för kreativiteten i organisationen.
En designer på designavdelningen i Älmhult var på
besök i Polen och ﬁck se porslinsämnena till polska elektriska proppar och ﬁck genast idén att om man placerade
ett sådant porslinsföremål upp och ned på ett bord skulle
det utgöra en utmärkt ljusstake. Det skulle innebära att
kunderna skulle kunna få köpa en mycket billig ljusstake
med god funktionalitet.
Det här resonemanget har också betydelse för hur man
konstruerar företagets kärnvärden. Detta begrepp används
ﬂitigt i våra organisationer och mina forskningserfarenheter säger mig att det också varierar. Uttrycket ”kärnvärde” för tanken till att det handlar om värderingar som
är mycket grundläggande i företaget. Dock verkar det
ofta vara tvärtom, man använder begreppet när man vill
påverka medarbetarna till en uppfattning man inte haft
tidigare. I sådana fall tenderar de lanserade ”kärnvärdena” att domineras av sådana begrepp som är mycket
allmängiltiga. Det leder till att verksamhetsidén blir starkt
påverkad av tidsandan och istället för att verka som en
stadig och trygg vägledning om vart företaget är på väg
verkar den som en signal om att företaget vänder kappan efter vinden och när som helst kan dessa ”värden”
ändras.
Det leder till att medarbetarna inte tar dessa värden på
allvar och istället för att symbolisera kärnan i organisationen uppfattas de som tillfälliga överbyggnader utan
speciell förankring i den verklighet som medarbetarna

beﬁnner sig i. I andra fall blir verksamhetsidén väsentligt
berikad av införandet av kärnvärden. I Sveriges Television hade man nyligen en kampanj om att företaget
representerade begreppet ”Fri television”. Syftet med
denna kampanj var dels att samla medarbetarna kring ett
verksamhetsnyttigt koncept som stärker produktivitet och
effektivitet, dels att positionera företaget i sin omvärld.
Kampanjen blev synnerligen lyckad därför att den slog
an en ton i organisationen som redan fanns, nämligen
att den programverksamhet som bedrivs är så kallad
”public service” och är därmed obunden från partsintressen och kommersiell påverkan. Samma typ av resonans
ﬁnns i omvärlden och genom att man på detta sätt laddar

verksamhetsidén med mer bekräftande innehåll så stärks
förtroende och relationer med omvärlden. För att denna
budskapsutveckling till syvende og sidst ska komma
att stärka företagets varumärke beror givetvis på att det
också i sina erbjudanden även levererar en kvalitet i programutbudet som konkretiserar vad kunden kan förvänta
sig av ett företag som representerar ”fri television”. Det
återstår att se men företaget har onekligen skapat ett
affärstillfälle för att anta den utmaningen.
I teknikintensiva verksamheter tenderar ofta verksamhetsidén att få en slagsida över till den operativa verkligheten och då kan en analys, enligt det resonemang
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jag beskrivit här, hjälpa till att vidga perspektivet och
hjälpa till att öka utrymmet för affärsskapande. Jag hade
ett samtal med ledningen för en teknikbaserad verksamhet och diskussionen kom in på deras verksamhetsidé.
Den handlade om att företagets fokus låg på ”modulära
anläggningar”. Emellertid framgick det av diskussionen
att företagets kärnkompetens låg i att kunna leverera
olika former av modulära installationer. Därför fördes
tanken in på att företagets verksamhetsidé snarare handlade om ”modulär ﬂexibilitet” och att kompetensen låg i
att kunna erbjuda ”modulära installationer”, vilket är ett
bredare koncept än ”modulära anläggningar” och därmed
ökar man den domän inom vilken man kan skapa sina
affärstillfällen. Detta företag var dessutom djupt involverat i värdenätverk, vilket ytterligare förstärkte behovet
av en intelligent utmejslad roll.
Om man tar hänsyn till denna balans mellan värden i
verksamheten och värden i omvärlden och deras inneboende värderingsladdning kan man få en dramatisk effekt
på företagets förmåga att skapa sina affärstillfällen.

❚ Process
I&K är mycket process därför ﬁnns givetvis många
beröringspunkter med andra processer i företaget. Det
som I&K bidrar med i detta sammanhang är överföring
av kunskap. Denna överföring handlar både om att skapa
kontakt för kunskapsöverföring och fördjupning av kunskap.
1. Processintegrering
Förutom att bidra till helhetstänkandet i företaget bör
ett intranät utveckla förutsättningarna för att integrera
delprocesser och förbättra återkopplingen i produktionssystemet. Är företaget aktivt i ett värdenätverk måste
ofta denna integrering omfatta även delar av nätverket.
Ett exempel på sådan integration är att ekonomisystemen
hos Toyotas leverantörer är fullständigt integrerade med
Toyotas eget ekonomisystem. Det är nödvändigt med en
sådan integrering för att kunna utveckla produktiviteten
i produktionen. Återkopplingen i ett sådant här system
har både den effekten att den förbättrar medarbetares
medvetenhet om de egna åtgärdernas effekt på andra
processer och därmed ökar förmågan att förutse de egna
åtgärdernas betydelse för helheten. Likaså ökar förmågan
att förutse vilken input som kommer från de enheter som
ligger längre upp i förädlingskedjan.
En del av en sådan processintegrering handlar om att
16

harmonisera begrepp så att kommunikationen om effektivitet kan ske med kalibrerade begrepp. I en stor koncern
som har många relationer med investerare i olika länder
bedrev man en ständig informationskampanj för att harmonisera tolkningen av ﬁnansiella nyckeltal.

2. Kunskapsöverföring
Intranätet kan med fördel utvecklas för att skapa kontakt med kunskap som annars skulle vara svår att få tag
på. Jag har funnit att en sådan funktion fungerar bäst
om man bygger kunskapsportaler i nätet och baserar
funktionaliteten på pull-teknologi. Det förefaller också
viktigt att sökfunktionen är nära kopplad till de dagliga
arbetsuppgifterna. Banker förefaller ha kommit ganska
långt i denna utveckling. När en medarbetare på en
bank arbetar i systemet med till exempel en räntekalkyl
induceras sökfunktionen i systemet och medarbetaren
får tips på information som kan vara intressant för den
aktuella arbetsuppgiften. För att denna funktionalitet
skall fungera fullt ut måste systemets arkitektur vara
baserad på en kombination av pull och push. Om systemet enbart har pull så kommer det att söka mer av den
kunskap som redan ligger i linje med den som personen
redan har. Människor prioriterar bekräftande information
och det kommer att avspegla sig i den information som
systemet kommer att leverera. Man får så att säga bättre
information om det man redan förstår. Information som
utmanar den beﬁntliga kunskapen blir inte lika prioriterad. Därför behöver systemet innehålla någon form
av inducerad push, dvs. baserat på den information
som personen ”drar ur” systemet ﬁnner systemet sådan
information som personen kanske kommer att ha nytta av
men inte tänkt på att söka efter. De fungerar som någon
slags ”teaser” för personens nyﬁkenhet.

Exempel på en sådan funktionalitet är ju den välkända
funktionen i boksiten Amazon.com. Många verkstadsföretag har byggt in liknande funktioner i sina konstruktionssystem så när en konstruktör på en biltillverkare
sitter och ritar på en växellåda kommer användbara tips
av allehanda slag upp ur systemet under arbetets gång.
Är verksamheten kunskapsintensiv och tjänsteinriktad
kan det så kallade intellektuella kapitalet spela en avgörande roll för prestationen och i de fallen bör också
intranätet innehålla en funktion för att snabbt ge pekare
till var ny kunskap genererats av andra som är anslutna
till nätet. Mycket av förtroendet som ett sådant företag
kan bygga i sitt värdenätverk beror på hur hög och jämn
kvaliteten är i företagets tjänster. Hur mycket man än
försöker att utjämna kompetensen i intellektuella resurser
kommer det alltid att ﬁnnas skillnader, som ju bottnar i att
människor har olika kunskaper. En kunskapsöverföring
kan därför även användas för att identiﬁera i vilka lägen
som vissa intellektuella resurser är mest lämpliga att lyfta
fram i vissa erbjudanden under vissa omständigheter i
omvärlden. Det ökar då företagets förmåga att detektera
en ”pain” och skapa ett affärstillfälle genom att ﬁnna ett
erbjudande som adresserar denna ”pain”.

måste man dock vinnlägga sig om att den blir effektiv för
affärsskapandet. Då måste man ställa krav på den input
man har i processen, hur processen fungerar i sig själv
och hur man hanterar resultatet av processen.

En annan aspekt av kunskapsöverföring som Robin
Teigland och jag utvecklade i föregående reﬂektion (Nr
2/05) är ju nödvändigheten av att bygga externa och
interna kunskapsnätverk. Eftersom vi gick igenom det
ganska noggrant då skall jag inte göra det här utan nöja
mig med att poängtera att det är genom att kombinera
utvecklingen av externa professionella nätverk, i vilka
man kan erhålla breddande kunskap, med kunskapsfördjupande interna nätverk, som man kan uppnå en
kunskapsmiljö i företaget som gynnar kreativiteten och
därmed affärsskapandet. En aspekt i denna process som
jag skall behandla lite noggrant här är hur perspektiv konstrueras i företaget. Det handlar om vilken process man
bygger för kunskapsutveckling. Jag skall här plädera för
användningen av dialogen som en metod att åstadkomma
kunskapsutveckling.

När det gäller den kunskap som förs in i dialogen ﬁnns
den i huvudet på de personer som deltar i processen.
Dessa deltagare måste omfamna samma konceptuella
fokus, som kan härledas ned till den rollbeskrivning som
ﬁnns i verksamhetsidén. Om det inte ﬁnns en sådan
konsensus blir det svårt att driva en konstruktiv process
för att bilda ny kunskap. Plattformen måste alltså vara
given. När det gäller deltagarnas erfarenhet i övrigt bör
dock deltagarna vara så olika som möjligt. Sådan olikhet
borgar för att frågan som behandlas kommer att bli allsidigt belyst och det ökar sannolikheten för kreativitet i
gruppen. Förutsättningarna för diskussionen måste alltså
vara att fokus om helheten kombineras med variabilitet
i delarna. Ytterligare en förutsättning för en konstruktiv
dialog är att den fråga som behandlas är relevant för
deltagarna i deras handlingsmiljöer. Om den inte är det
kommer de ha liten motivation att delta på ett kreativt
sätt.

Dialogen är överlägsen debatten som process för att
åstadkomma konstruktion av nya perspektiv. Det ligger
i att debatten, deﬁnierad som en tävling om att ”ha rätt”,
leder till en successiv utarmning av kunskap, dels därför
att den successivt eliminerar kunskap, dels därför att den
inte förmår att bygga ny kunskap. Om man använder sig
av dialog som process för att konstruera nya perspektiv

Själva dialogprocessen måste vara planerad och konkret.
Den skall ha ett uttalat syfte att konstruera ny kunskap.
I min forskningsprocess har jag funnit att det inte är
så vanligt att dialogprocesser har ett sådant uttalat syfte
utan ofta har syftet varit mer indirekt att ”lyssna på varandra” och att bilda en kultur av kompromisser. En sådan
inriktning av processen kan visserligen upplevas som
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trevlig men motverkar sannolikt syftet att kunna bilda ny
kunskap. Dialogprocessen måste därför ställa oeftergivliga krav på deltagarna att dela med sig av den kunskap
de har, det måste därför också vara ofarligt för dem att
göra det. Det måste även ställas krav på alla deltagare att
använda hela sin kreativitet för att ﬁnna nya perspektiv
och inramningen av diskussionen måste också uppmuntra till det. Diskussionen måste också vara driven av att
ﬁnna en möjlighet. En pessimistisk utgångspunkt redan
från början blir sannolikt kontraproduktiv. Det ställer
också kravet på att språkbruket i diskussionen uppmuntrar till möjlighetsseende. Alla organisationer utvecklar
sin egen uppsättning ”heliga ord” och det är viktigt att
en oförsiktig användning av sådana ord och begrepp inte
hämmar möjlighetsperspektivet i diskussionen. Även i
detta avseende spelar verksamhetsidén en stor roll. De
heliga orden är ju heliga just därför att de relaterar till
verksamhetsidén på något sätt. En viss utformning av en
verksamhetsidé ger därför upphov till förekomsten av
vissa heliga begrepp. Därför kan till exempel en väldigt
”göra-orienterad” verksamhetsidé ge upphov till att ordet
”kvalitetssäkring” får ett ”heligt” värde. I en diskussion
om produktutveckling kan bruket av ett sådant ord leda
till att man blir hämmad i kreativiteten i utvecklingen av
nya affärskoncept.
När det gäller resultatet av dialogprocessen kan man
konstatera att den aldrig kan producera verklighet utan
resultatet blir mer att karakterisera som en hypotetisk bild
av verklighet. En sådan hypotes har värdet att vara lite
mer fantasifull än verkligheten men den kommer snabbt
att bli värdelös om den inte relateras till verklighet. När
vi undervisar i affärsplanering på Handelshögskolan inpräntar vi att verkligheten aldrig blir som affärsplanen
utvisar, men planen är en inspiration att gå ut och möta
verkligheten och skapa en affär. Detsamma gäller dialogen. Den hypotes som dialogen resulterar i är en
fantasibild av hur ett verkligt förhållande kan komma att
gestalta sig. Denna bild har endast värdet att den utgör
en utgångspunkt för att möta en viss verklighet. Det är
med andra ord viktigt att det man kommer fram till i dialogen. Verkligen testas i verkligheten i tid, medan frågan
fortfarande är aktuell. Den skall dessutom testas i den
verklighet som utgör vardagen för deltagarna i dialogen.
Så hypotesen skall alltså konfronteras med relevant verklighet i rätt tid.
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Vad kan hända med resultatet av dialogen om man inte
arrangerar den på rätt sätt. Låt oss ta fallet med missbruk
av heliga ord först.

”Heliga ord” är symboler för värdeladdade koncept och
dessa är frikopplade från sammanhang. Det innebär att
sådana ord har förmågan att relatera till stereotypa sociala
roller. En psykolog vid namn Paul Moxnes har beskrivit
hur människor i sociala grupper tilldelar varandra sociala
roller som baseras på stereotyper som man lärt sig tidigt
i livet. Vissa av dessa stereotypa roller ger tolkningsföreträde i sociala situationer. Det innebär att användningen
av ett visst begrepp kan resultera i att ett visst stereotypt
resonemang baserad på en viss stereotyp roll får genomslag i diskussionen och det kan leda till att resultatet av
diskussionen inte möter det syfte man hade med den.
Ett annat problem med diskussionen kan uppstå då man
för in orealistiska perspektiv i processen. En sådan situation brukar kallas för ”Group Think” i litteraturen.
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Om en grupp personer sitter ganska isolerade och diskuterar en fråga som de känner panik inför och de har dåliga
kunskaper i frågan kan det leda till att de formar ett totalt
verklighetsfrämmande perspektiv och de blir benägna att
handla snabbt. Det kan leda till farliga överilade handlingar som man sedan får ångra. Ett klassiskt exempel på
det är ”The Cuba Missile Crisis”. John F. Kennedy och
hans rådgivare höll på att initiera ett tredje världskrig för
att de fruktade att Sovjet höll på att installera kärnbestyckade missiler på Kuba.
En annan märklig situation som kan bli effekten av en
dialog är att deltagarna gradvis pratar sig samman i orealistiska ståndpunkter. Det brukar kallas för ”förskjutning
av referenspunkter”.

I det fallet inleds processen med att ett antal personer
samlas för att delta i en dialog. De har ett gemensamt
fokus för vad som skall behandlas och syftet med det,
men de saknar bakgrundskunskaper i frågan. Processen
bedrivs relativt isolerad från omvärlden och successivt
förs det in verklighetsfrämmande information. Efter ett
antal sådana möten kan en sådan grupp prata sig samman
till fullständigt orealistiska ståndpunkter och de utvecklar
en uthållighet i att praktisera dem. En klassiskt exempel
på det är upprinnelsen till Watergateskandalen. I det fallet
pratade man sig successivt fram till konsensus i att bryta
sig in i Demokraternas partikonvent. Man hade under
processens gång diskuterat allehanda förslag på illegala
aktioner och vande sig successivt vid att det man sedan
gjorde kunde vara helt OK.
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❚ Relation
Relationer byggs upp av många olika faktorer i organisationen. En hel del har redan behandlats i den här och
tidigare reﬂektioner. Jag skall här fokusera på lekens
betydelse.
I viss ﬁlosoﬁ brukar man poängtera människans lekfulla
natur. Jag tror det till och med ﬁnns en latinsk term för
den; Homo Ludens. När människor samlas i sociala
grupper utvecklas automatiskt olika former att lekar eller
spel. Det vanliga syftet med sådana lekar brukar vara att
protestera mot den egna organisationens dåliga meningsskapande förmåga. Sådana lekar brukar få ett destruktivt
syfte. Jag berättade i en tidigare reﬂektion om leken
som arbetarna hade på Volvo på 70-talet, att stjäla från
arbetsgivaren. Vissa företag använder sig av leken för
att skapa starkare relationer mellan medarbetare inom
ramen för verksamhetsidén. IKEA har en återkommande
lek i att skapa ”Tappa-hakan-priser”. Det är lekfulla
produktutvecklingsprojekt som resulterar i att man kan
prissätta vissa produkter så lågt att kunden blir rejält
positivt överraskad när den ser på priset. I mina samtal
med informatörer ﬁnner jag att leken ofta används för att
stärka relationer inom ramen för verksamhetsidén.
Vill man skapa en meningsskapande lek ﬁnns det
några speciella frågor att uppmärksamma:
Leken måste ha relevans för den typen av relationer som
behöver utvecklas i de dagliga processerna. Helst skall
leken arrangeras i de dagliga processerna. Därför är det
tveksamt vilken positiv effekt en forsränning kan ha. En
sådan lek är sannolikt mycket skild från det dagliga livet
i företaget.
Leken måste representeras av en process som liknar
den typen av process som pågår på företaget. Därför kanske de bästa lekarna är de som har en alldaglig inramning.
Leken måste ha ett möjlighetsfokus och man måste nästan
helt eliminera risken att misslyckas. Däremot skall man
inte framhäva risken att misslyckas utan tvärtom skall det
kommuniceras att det inte är farligt att misslyckas. I den
meningen är leken en simulerad verklighet.
Leken bör också ha en ingrediens som stämmer med
tidsandan eller värderingarna i omvärlden.
”Receptet” för en effektiv lek för att stärka relationer är
alltså att den bör innehålla tillräckligt med bekräftelse för
att kunna relatera till vardagen samtidigt som den skall
skapa en ny spännande situation. Med dagens datateknik ﬁnns det utomordentligt stora möjligheter att skapa
spännande simuleringsmiljöer för att stärka det sociala
kapitalet i företaget.
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❚ Omvärld
Det sista, men inte alls minst betydelsefulla området
för I&K att utveckla för att delta i affärsskapandet är
att organisera spaningen mot omvärlden. Omvärldsbevakning har fått en dålig klang i många företag för att
man är besviken på nyttan av att bedriva en sådan. Det
vanliga skälet till denna besvikelse är att man haft en
alltför teknisk syn på denna process. Man kan inte basera
sin omvärldsbevakning på att ett fåtal personer bedriver
mer eller mindre rutinmässiga bevakningsprocesser. I
stället bör man organisera sin omvärldsbevakning enligt
det professionella upplägg som jag beskrev i en tidigare
reﬂektion (Nr 3/04). Jag skall här komplettera den bilden
jag då förmedlade med några huvudpunkter för att göra
spaningen mot omvärlden värdefull för företagets affärsskapande förmåga. Vi konstaterade ju tidigare att en
viktig egenskap hos den affärsskapande organisationen
är att kunna identiﬁera vad som driver marknaden och att
kunna identiﬁera kundens potentiella behov på det tidiga
stadiet av ”The pain”. Eftersom den position man vill
utveckla i värdenätverken bör karakteriseras av en hyfsad
stabilitet måste man också vårda multipla relationer med
olika intressenter. Det innebär att den omvärldsbevakning som I&K leder karakteriseras av:
Legitim påverkan. Med detta menar jag att omvärldsbevakningen skall ha legitimitet att få organisationen
som helhet att intressera sig för frågor som kanske inte är
självklara. Omvärldsbevakarna skall även ha legitimitet
att berätta sådant i organisationen som man egentligen
inte vill höra men man skall ha kompetensen att berätta det på ett sådant sätt att mottagarna hör i alla fall.
Omvärldsbevakarna måste alltså ha mandat att manipulera sin egen organisation!
Bred upptagning. När många funktioner är snävt kringskurna till det område som är mer eller mindre direkt
relevanta för affärerna skall omvärldsbevakningen kunna
bedriva spaning på sådana områden som är utanför den
domänen. Det innebär också att omvärldsbevakarna skall
kunna experimentera med olika bevakningsprocesser på
olika områden. En stor del av bevakningen blir därför allt
annat än rutinmässig.
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Avslutning
Jag har i denna reﬂektion gått igenom de speciella förhållanden som möter det företag som vill skapa affärer i en
omvärld som karakteriseras av utvecklade värdenätverk.
Som framgått ser jag ﬂera områden där I&K kan bidra
med förstärkning av affärsskapandet. Emellertid ﬁnns
det en underliggande problematik i detta och det är att
den som vill bidra till ledningen av affärsskapande måste
själv ta initiativet till det. Den affärsskapande organisationen måste vara initiativkraftig och därför måste alla
bidrag baseras på att medarbetare tar initiativ. Det innebär
att ingen kommer att inbjuda I&K till att delta i affärsskapandet. De informatörer som aspirerar på att verka som
informationsstrateger måste därför själva ta initiativet att
bidra till skapandet av nya affärer.
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Verksamhetsnyttig information och kommunikation är ett femårigt forskningsprojekt som drivs gemensamt
mellan Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges Informationsförening. Från och med våren 2005 ingår
även Mälardalens högskola.
Projektet startade hösten 2003 och forskningsledare är professor Sven Hamrefors. Syftet med projektet är
att utveckla kunskap om hur information och kommunikation kan användas i organisationsledning så att
man uppnår en högre grad av yttre effektivitet. Varje kvartal under projektets fortlevnad kommer denna
skriftserie att publiceras.
Finansiärer bakom projektet är Alecta, Ericsson, Folksam, Hyresgästföreningen, JKL, KK-stiftelsen, NCC,
Nordea, Observer, Posten, Scania, Skanska, Vasakronan, Vattenfall och Volvo.
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