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SAMMANFATTNING
Att förstå och att utveckla affärsverksamheter som bedrivs i samverkan mellan ett flertal företag inbegriper problemställningar som inte är lika aktuella
vid analyser inom en organisation. Vid inter-organisatorisk verksamhetsutveckling, t.ex. vid utveckling av inter-organisatoriska informationssystem, är
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utredaren av både perspektiv och de metoder som används. Med denna utgångspunkt fokuserar avhandlingen på hur perspektiv- och metoddriven analys kan utföras inom samverkande affärsverksamheter för att styra utredarens
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kommunikation och utveckling inom samverkande affärsverksamheter.
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• Högskolan Dalarna.
• Projekt Transportcentrum inom Stiftelsen Teknikdalen.
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Inledning

Denna studie handlar om att analysera samverkande affärsprocesser som
bedrivs inom strategiska allianser. Med strategiska allianser avses att två
eller flera företag/organisationer samverkar för att därmed uppnå fördelar i
något avseende. Med samverkande affärsprocesser avses att studierna fokuserats på genomförandet av återkommande affärsrutiner och med fokus på
interaktion och kommunikation mellan de deltagande aktörerna i alliansen
och gentemot en slutlig kund.
Inom avhandlingen kan två huvudsakliga syften återfinnas. Det första
huvudsyftet är metodutveckling, där utgångspunkten är metodkonceptet FA/
SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) samt ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv (Håkansson & Snehota, 1995). Det andra huvudsyftet innebär utveckling av förståelseinriktad kunskap med fokus på interaktion och kommunikation inom samverkande affärsprocesser.
Avhandlingen läggs fram i ämnet Informationssystemutveckling och indikerar därmed ett intresse för att studera och utveckla kommunikation, informationshantering och informationssystem med utgångspunkt från människor och verksamheter. Detta innebär bl.a. ett fokus på perspektiv och
metoder som stöd för att studera verksamheter, liksom en syn på ämnet
Informationssystemutveckling såsom en praktikvetenskap1.
Detta kapitel behandlar inledningsvis bakgrunden till mitt intresse för forskningsområdet, några grundläggande uppfattningar över kunskapsområden
som forskningen baserar sig på samt en problemformulering. Därefter diskuteras syftet med forskningen och avhandlingen samt motiveringar till valen
1

Med praktikvetenskap avses att ämnet inte bara bör passivt åskåda och förklara aspekter på kommunikation, informationshantering och informationssystem, utan också (normativt) bidra till en
konstruktiv IT-användning och en konstruktiv kunskapsutveckling i verksamheter och i samhället
(Goldkuhl, 1996d).
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av de teoretiska och metodmässiga utgångspunkterna. Avslutningsvis diskuteras bl.a. angränsande kunskapsområden, avgränsningar och en översikt
över forskningsprocessens utformning.

1.1 Bakgrund
Jag har som högskoleadjunkt i Informatik under det senaste decenniet bedrivit utredningar och undervisat i utredningsmetodik med inriktning på
verksamhetsutveckling och utveckling av informationssystem2. Mitt arbete
har därmed kretsat kring de tidigare faserna i systemutvecklingsprocessen,
vilket stöds av mitt intresse också för det företagsekonomiska ämnesområdet. De kurser som jag ansvarat för (t.ex. Administrativ Utveckling och
Förändringsanalys) har ofta även haft deltagare från det företagsekonomiska
utbildningsprogrammet. De metoder och perspektiv som jag haft som stöd
har varit inriktade på att förstå och utveckla den aktuella verksamhetens aktiviteter och informationshantering3, men också på organisation och ekonomistyrning. Påfallande ofta har de analyser som utförts haft ett inom-organisatoriskt fokus, där en avgränsning kunnat genomföras av ett verksamhetsområde inom vilket företaget eller organisationen haft goda möjligheter till
insyn, kontroll och befogenheter att genomföra förändringar, inte minst utveckling av informationssystem för styrning och kontroll.
Under senare år har flera analyssituationer aktualiserat att verksamheten som
ska studeras och utvecklas berört ett flertal företag eller organisationer, dvs.
verksamheten har bedrivits inter-organisatoriskt. Utredningsfokus har fortfarande varit på aktiviteter och informationshantering, dvs. på sådana aspekter som behöver fokuseras i samband med informationssystemutveckling,
varför de aktuella och beprövade perspektiven och metoderna borde ha varit
till gott stöd. En känsla har dock vuxit sig allt starkare hos mig över att dessa
perspektiv och metoder har en allt för stark tro på det enskilda företagets
möjligheter att kunna styra utvecklingen genom att kontrollera och diktera
över andra aktörer som medverkar i affärsprocessen, liksom att viktiga sammanhang som dessa företag omges av inte fokuseras i tillräcklig mån. Att
utveckla informationshanteringen och aktiviteterna mellan olika företag och
organisationer förefaller beröras av fler aspekter än vid verksamhetsutveckling inom en organisation.4

2

En definition av vad jag avser med begreppet informationssystem återfinns i avsnitt 1.2.1.
Med åren har inriktningen på metodkonceptet FA/SIMM fördjupats. I kapitel 3 beskrivs detta
metodkoncept och i kapitel 4 och 5 beskrivs och analyseras metodens bakomliggande perspektiv.
4
När ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv (Håkansson & Snehota, 1995) tas i beaktande (vilket
är ett av avhandlingens huvudbudskap), kommer förståelsen för sådana begränsningar att öka, samtidigt som min uppfattning om metodernas otillräcklighet bekräftas.
3
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Som en konsekvens av fokusförskjutningen från intern verksamhetsutveckling till allt mer externt inriktad affärsutveckling, kommer relationsbegreppet att aktualiseras i ökande grad. Mitt intresse av att styra min uppmärksamhet och kunskap till relationsfenomen har därför tilltagit med tiden och
kommit att påverka min syn på vad som behöver beaktas i samband med utveckling av informationssystem och verksamheter.
I avsnitt 1.1.1 beskriver jag min syn på begreppet strategiska allianser och
hur informationssystemutveckling utgör en viktig aspekt inom dessa. I avsnitt 1.1.2 formulerar jag en hypotes för hur en ökad förståelse för relationsbegreppet och samverkande verksamheter kan uppnås i samband med informationssystemutveckling. Avslutningsvis beskriver jag i avsnitt 1.1.3 den
forskningsmiljö inom vilken jag verkar.
1.1.1 Strategiska allianser5
Med begreppet strategisk allians avser jag med stöd av Mattson m.fl. (1990)
att två eller flera företag överenskommer om att koordinera vissa av sina
resurser för gemensamma syften. Man kan säga att huvudsyftet för strategiska allianser är att stärka de deltagande företagens konkurrenskraft i nätverket genom en ömsesidig koordination av resurser och genom de kopplingar som den strategiska alliansen skapar till andra resurser i ett större nätverk (ibid).
Den strategiska alliansen ingår, som jag ser det och med stöd av Håkansson
(1987) och Mattson (1990), i en nätverksstruktur. Genom att studera en strategisk allians utifrån ett nätverksperspektiv kan en djupare förståelse erhållas
beträffande varför alliansen existerar samt hur man arbetar och utvecklas
(Håkansson, 1987).
Enligt transaktionskostnadsteorin (Coase, 1988) förklaras företagens existens med att de kan hålla nere anskaffningskostnader genom att internt tillhandahålla tjänster och produkter. Innebörden i detta resonemang är marknadens ineffektivitet i samband med anskaffning, dvs. kostnader som tillkommer det pris som varan eller tjänsten betingar. Det är genom att internt
kunna minska dessa transaktionskostnader som ett företag kan erbjuda prisvärda produkter. Coase identifierar sex grundläggande typer av transaktionskostnader:
5

Med avsnittet avser jag att definiera den syn på begreppet strategisk allians som jag använder
inom avhandlingen. Jag avser däremot inte att diskutera och problematisera olika definitioner kring
begreppet, eftersom jag inte ser det som centralt för det forskningsfokus som jag har. Avsikten med
att använda begreppet strategisk allians när två eller flera företag kommer överens om att
koordinera sina affärshandlingar, är att jag vill reservera begreppet nätverk till dess teoretiska och
oavgränsade innebörd i enlighet med Håkansson & Snehota (1995).
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• Sökkostnader för köpare och säljare som skall finna varandra på en
öppen och oorganiserad marknad.
• Informationskostnader för köpare och säljare som måste lära känna
varandra, t.ex. i fråga om pris, produkter, kvalitet, likviditet, marginaler
och behov.
• Förhandlingskostnader som uppkommer i samband med upprättandet av
avtal, möten, telefon, e-post etc.
• Beslutskostnader för köparen att utvärdera avtalets innehåll jämfört med
andra säljare och för säljare att avgöra vilka kunder man bör sälja till.
• Kontrollkostnader i samband med kontroll av avtalets uppfyllande, såsom godsinspektion och reklamationer.
• Reklamationskostnader vilket avser kostnader för att korrigera ej uppfyllda avtal, t.ex. att genomföra reklamationer eller indrivningar.
Det förefaller vara ett rimligt antagande att modern informationsteknik har
potential att minska en stor del av ovanstående transaktionskostnader, varför
fenomen såsom outsourcing, dvs. samverkan i strategiska allianser kan förväntas öka. Det förefaller också rimligt att informationsteknologin utgör
möjliggörare för helt nya former av affärssamverkan i strategiska allianser,
inte minst där Internet, nya former för betalningshantering, samt begrepp
som virtuella samhällen (Hagel & Armstrong, 1997) driver på idéskapandet.
Don Tapscott (1996) reflekterar över effekter av den digitala ekonomins utveckling och utvecklingen mot ”The Internetworked Business”. Idealen har
länge kretsat kring begreppet värdekedjor i enlighet med Porter (se t.ex.
Porter, 1985), där värdeökning, styrning av kärnkompetens, förståelse för
kundbehov och effektivitet är ideal. Huvudfrågan – både externt och internt
– är att hitta företagets/avdelningens plats som värdeskapande länk mellan
leverantörer och kunder (Tapscott, 1996). Den nya teknologin i ett digitalt
ekonomiskt perspektiv kräver en omvärdering av värdekedjans perspektiv på
enbart leverantörer och kunder, genom att inkludera även externa partners
(enskilda eller grupper) och konkurrenter (ibid). Informationssystemens utsträckning kommer också att följa motsvarande expansion (ibid).
1.1.2 FA/SIMM, strategiska allianser och nätverksperspektivet
– en hypotes
Forskningsarbetet har en inledande deduktiv ansats, vars hypotes motiveras
av fyra samverkande påståenden:
1. Förändringsanalys i enlighet med SIMM (FA/SIMM) (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988) tar utgångspunkt i intern verksamhetsförståelse och
utveckling.6 När samverkande affärsprocesser ska förstås och utvecklas
6

Se kapitel 4 och 5.
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2.

3.

4.

inom strategiska allianser kommer en fokusförskjutning att behöva
göras mot externt inriktad affärsutveckling, vilket delvis bör ställa andra
krav på perspektiv- och metodstöd. Förändringsanalys i sin nuvarande
utformning stöder inte dessa externt orienterade krav.
FA/SIMM är beprövad som metodstöd. I kapitel 3 presenteras metoden
mer ingående och i kapitel 5 analyseras dess bakomliggande perspektiv.
Styrkorna hos FA/SIMM kan i korthet beskrivas vara dess starka fokusering på handlingar (aktiviteter), samt på den kommunikation som
knyter ihop verksamheten. Ett fokus i samband med verksamhetsutveckling finns på design av rutiner och informationshantering, vilket
har visat sig vara framgångsrikt när intern verksamhetsutveckling bedrivits.
Nätverksperspektivet i enlighet med den så kallade ”Uppsalaskolan”
(t.ex. Håkansson & Snehota, 1995) presenteras och analyseras i kapitel
4 och 5. Dess styrkor är i korthet de begrepp och den förståelse som
man har funnit i samband med att enskilda aktörer, relationer och strategiska allianser har betraktats utifrån en nätverksansats. Härigenom har
man skapat en större förståelse för de möjligheter och begränsningar
som en enskild aktör har att påverka andra aktörer inom och utanför en
strategisk allians.
En utredares uppmärksamhet styrs av både det perspektiv och det
arbetssätt som hon mer eller mindre medvetet besitter (i avsnitt 1.2.5
nedan beskrivs detta närmare). För att öka möjligheten av att viktiga
verksamhetsaspekter uppmärksammas, har både perspektiv och metodstöd stor betydelse för verksamhetsförståelse och utvecklingsförslag.

Hypotes: Nätverksperspektivet tillför begrepp och synsätt för ökad verksamhetsförståelse i samband med Förändringsanalys i enlighet med SIMM inom
strategiska allianser.
Den deduktiva ansatsen kan tillsammans med de empiriska studierna därmed leda till att två huvudresultat uppnås:7
1. Metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys/SIMM (kapitel 8).
2. Förståelsekunskap över aspekter i samband med interaktion och kommunikation inom samverkande affärsprocesser i strategiska allianser
(kapitel 9).
1.1.3 Forskningsmiljön
Sedan 1996 har jag på deltid bedrivit forskarutbildningsstudier med utgångspunkt från den nätverksbaserade forskningsgruppen VITS8, inom vilken sex
7

En fördjupad diskussion kring dessa huvudresultat, dvs. de kunskapsbehov som avhandlingen
fokuseras på, återfinns i avsnitt 1.4 (Syfte) och avsnitt 1.9 (Kunskapskarakterisering).
8
VITS står för Verksamhetsutveckling, InformationsTeknik och Samverkansformer.
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högskolor och universitet är representerade. Forskningsgruppen VITS utvecklar kunskaper med särskilt fokus på informationsteknikens konstruktiva
användning i arbetslivet till gagn för människor, organisationer och samhälle. VITS-gruppen arbetar utifrån en gemensam teoretisk och metodologisk kunskapsbas där Förändringsanalys enligt SIMM är en av basens
beståndsdelar. VITS arbetar med praktikinriktade perspektiv och teorier, där
generiska kategorier såsom instrument, handling, process, produkt, kunskaps- och språkanvändning, tolkning, kommunikation och interaktion samt
aktörers roller och relationer är centrala. VITS arbetar med metoder för rekonstruktion, modellering, utvärdering och förnyelse av verksamheter, informationssystem och metoder. God kvalitet i diagnos och design eftersträvas
genom strukturerade och situationsanpassningsbara metoder som i användning är avsedda att ge stöd för kritiskt och kreativt tänkande, kommunikativ
samverkan samt gemensam förståelseutveckling och problemlösning.

1.2 Grundläggande uppfattningar
Inom detta avsnitt beskriver jag mina grundläggande uppfattningar över viktiga aspekter inom det aktuella forskningsområdet.
1.2.1 …om avhandlingens titel och begrepp
Avhandlingens titel: Nätverksinriktad förändringsanalys – perspektiv och
metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem, tar sin utgångspunkt i att ett flertal aktörer tillsammans bygger upp en verksamhet. Redan denna titel ger anledning att uttryckligen definiera dess ingående och angränsande begrepp och sammanhang.
Ett nätverk består av sammankopplade relationer, där förändringar inom en
relation ger påverkan på övriga relationer. Nätverk som modell (teoretiskt
fenomen) har ingen början och inget slut och uppnår dessutom aldrig balans,
eftersom reaktioner och motreaktioner ger drivkrafter för ett ständigt förändringstryck (Håkansson & Snehota, 1995). Ett nätverk är alltså ett teoretiskt
fenomen och innebär ett förhållningssätt (ett perspektiv) till aktörens omgivning. Jag avser att reservera begreppet nätverk till denna teoretiska innebörd.
När en inter-organisatorisk verksamhet diskuteras kommer begreppet strategisk allians att användas eftersom en sådan verksamhet ofta består av kända
aktörer som, mer eller mindre formaliserat, kommit överens om hur samverkan ska gå till. En strategisk allians avser enligt Mattson m.fl. (1990) att
två eller flera företag överenskommer om att koordinera vissa av sina resurser för gemensamma syften. Man kan därmed säga att huvudsyftet för en
strategisk allians är att stärka de deltagandes positioner i ett nätverk genom
en ömsesidig koordination av resurser inom den strategiska alliansen (ibid).
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När affärsprocesser ska fokuseras inom en strategisk allians, har begreppet
samverkande affärsprocess vuxit fram under forskningsarbetet. Vid de empiriska studierna har endast affärsprocessbegreppet använts, för att under
senare analyser ersättas av begreppet samverkande affärsprocesser. Orsaken
till detta kan hittas i forskningsarbetet som utvecklingsprocess, där förförståelsen och därmed förmågan att precisera begreppsanvändningen har vuxit
vartefter som de empiriska studierna och de teoretiskt förankrade analyserna
genomförts. Här finns uppslag till ytterligare forskning kring avgränsningskriterier för samverkande affärsprocesser, vilka jag dock inte kommer att
genomföra inom ramen för denna avhandling.
Benämningen FA/SIMM som innehåller egennamnet Förändringsanalys, är
hämtat från Goldkuhl & Röstlinger (1988) och avser en metod för att på ett
förutsättningslöst sätt genomföra analys inom en verksamhet. Metoden och
dess vidareutvecklade inriktningar beskrivs grundligt i kapitel 3.
Nätverksinriktad Förändringsanalys används i titeln. Avhandlingen avser att
vidareutveckla Förändringsanalys till att också vara användbar när interorganisatoriska affärsverksamheter inom strategiska allianser ska förstås och
utvecklas. Att jag väljer begreppet nätverksinriktad i detta sammanhang är
för att markera den teoretiska (perspektivmässiga) förankringen, vilket också
pekar på ett annat förhållningssätt än det gängse i samband med att FA/
SIMM tillämpas.
Stöd för innebär en markering av den syn på situationsanpassning i samband
med metodanvändning som jag har. Vid analys inom en verksamhet ska
metoden styra uppmärksamheten till väsentliga aspekter och medföra att
viktiga områden behandlas, men får inte existera för sin egen skull och därmed styra utredarens uppmärksamhet på metoden i sig på bekostnad av
verksamhetsaspekter (se 1.2.2 nedan).
Begreppet utveckling markerar en strävan till normativitet i samband med
användningen av avhandlingens resultat. Att förstå och att utveckla innebär
att metoden ska stödja både analys och därmed etablering av förståelsekunskap i en verksamhet och av normativa råd som uttalas för att t.ex. lösa problem i verksamheter. De normativa råden ska vara genomskinliga (se Goldkuhl & Röstlinger, 1988), vilket innebär att de ska uttalas på goda verksamhetsgrunder, dvs. på basis av förståelsekunskapen.
Med affärsrelationer avses sådana relationer som innefattas i den samverkande affärsprocessen. Detta innebär att det är mer eller mindre kända
affärsrelationer inom den strategiska alliansen som fokuseras. För att avse
andra affärsrelationer utanför denna allians, kommer mer preciserade begrepp från nätverksperspektivet att användas.
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Med begreppet informationssystem avses främst den av människan skapade
artefakten bestående av informationsteknik såsom datorer, nätverk etc., samt
av de programvarusystem som styr tekniken. När människan medräknas,
kommer begreppen verksamhet och aktivitet att användas.
Inom avhandlingen kommer jag fortsättningsvis att använda benämningarna
kring FA/SIMM enligt följande:
• FA/SIMM används när den ursprungliga metoden (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) avses.
• Förändringsanalys används när FA/SIMM och de vidareutvecklingar
som ägt rum avses (se kapitel 3).
• Nätverksinriktad Förändringsanalys används när min vidareutvecklade
variant avses.
1.2.2 …om perspektiv som fenomen
Ett perspektiv kan beskrivas som en konceptuell abstraktion av ett fenomen
eller område (Mathiasen, 1982). Vi har alla vårt sätt att se på tillvaron, ett
perspektiv, vilket påverkar vårt sätt att t.ex. genomföra utredningar både när
det gäller att ställa frågor och för att besvara dem (Eriksson & WiedersheimPaul, 1997). Det innebär att det är av central betydelse för mina forskningsfrågor att det perspektiv som jag som forskare har och det perspektiv som
jag vill förmedla i den metod som lanseras, är tydligt artikulerade så långt
man nu har möjlighet att göra detta.
Begreppet teori kan ses som nära relaterat till begreppet perspektiv. En teori
är enligt Wallén (1993:46): ”…att ange vilken art de studerade fenomenet är,
hur det skall uppfattas, vad som är väsentliga drag, hur olika faktorer hänger
samman och hur de förklaras. Teorier består av teoretiska begrepp, strukturella mönster och/eller lagbundenheter, förklaringar samt modeller med
tillämpningsregler.”
Begreppet perspektiv används konsekvent inom ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv, medan begreppet teori används inom Förändringsanalys när på
motsvarande sätt ett antal sammanhängande förklaringssatser existerar. Jag
använder båda begreppen i avhandlingen med synonym betydelse, men försöker använda perspektivbegreppet i samband med nätverksansatsen och
teoribegreppet i samband med Förändringsanalys. Ibland kommer dock
perspektivbegreppet att användas i mer generell betydelse, t.ex. marknadsmässigt perspektiv och användarperspektiv.
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1.2.3 …om metoder som fenomen
Den utgångspunkt som jag har för att studera metoder och metodutveckling
beskrivs väl av Cronholm och Ågerfalk (1999):
”…methods are prescriptions for human actions, are normative and
guide the ISD process. We think of methods in an action perspective.
This means that methods supporting ISD actors to perform different acts
aiming to reach a goal.”
I likhet med Marc-Wogau (1984) menar de därmed att en metod innebär ett
föreskrivet tillvägagångssätt, vilket medför att normativa råd utges med
avsikter att öka möjligheten av att kunna uppnå önskade effekter. Metodbegreppet kan användas inom ett flertal sammanhang, men avser i denna avhandling systemutvecklingsprocessen (ISD). I enlighet med den s.k. livscykelmodellen för systemutveckling (Andersen, 1994) kommer dessutom
min användning av metodbegreppet att ha fokus på de tidigare faserna, vilka
kan benämnas förstudier.
En metod inom denna kontext kan inte betraktas såsom sann eller korrekt.
Däremot bör metoden vara lämplig att följa och leda till goda effekter i den
verksamhet som man avser att utveckla, vara empiriskt prövad, ha en
teoretisk grund och dessutom konsekvent till sin inre struktur (Goldkuhl,
1994). Detta medför att man vid utvärdering och utveckling av metoder
lämpligen kan ha en tolkande strategi gentemot den kontext av metodanvändare, verksamhet, organisation och informationssystem som metodanvändningen befinner sig inom.
Begreppet metod avser enligt Nilsson (1991) ett specifikt tillvägagångssätt –
en instans, tillskillnad från det mer generella begreppet metodik. Med fokus
för denna avhandling som exempel utvecklas den specifika metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys, medan man mer generellt kan uttrycka att
jag utvecklar metodik för analys inom strategiska allianser.
Begreppet metodkomponent (Röstlinger & Goldkuhl, 1994) kommer att användas i avhandlingen. Detta begrepp kan avse beskrivningar över urskiljbara metoddelar (t.ex. problemanalys) som meningsfullt kan identifieras i en
mer omfattande metod. Dessa metodkomponenter kan sedan relateras till
varandra vertikalt (i kedjor) och horisontellt (i allianser eller ”smörgåsbord”)
varvid en generisk flexibilitet kan beskrivas och uppnås (ibid).9

9

Se Cronholm och Ågerfalk (1999) för en mer omfattande analys och beskrivning över innebörd
och sammanhang för dessa begrepp.
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Begreppet ramverk kommer också att användas. Röstlinger & Goldkuhl
(1994) ger begreppet ramverk innebörden av en struktur för systemutvecklingsprocessen där det framgår vad som bör genomföras.
1.2.4 …om metoders beståndsdelar
En metod för utveckling av informationssystem består enligt Goldkuhl
(1994) av de tre beståndsdelarna begrepp, arbetssätt och notationsformer,
samt återfinns i en kontext av bakomliggande synsätt. I figur 1 nedan konkretiseras förutom hur delarna relateras till varandra, även vilka aspekter
som kan läggas i begreppet synsätt.

•
•
•
•

Synsätt
Kategorier
Definitioner
Värderingar
Mål

METODKOMPONENT
Arbetssätt

Begrepp

Notation

Figur 1. Metoders beståndsdelar och kunskapsgrund. Källa: Bearbetning av Goldkuhl, 1994 och
Röstlinger & Goldkuhl, 1994.

Genom att metoden uttrycks i begrepp, påvisar ett arbetssätt och ibland erbjuder stöd för notation, kommer metodanvändarens sätt att se på omvärlden
att påverkas och därmed också metodanvändningens resultat (Goldkuhl,
1994:10). All kunskap om hur utförande bör gå till är dock inte artikulerad,
utan tyst kunskap (Rolf, 1995) kan också vara avgörande för analysresultatet. Att artikulera tyst kunskap som t.ex. erfarna analytiker bär på, kan
intressera metodutvecklare. Fokus inom denna avhandling är dock mer deduktiv och kommer därför inte att särskilt fokusera på den tysta kunskapen.
En metod består alltså bland annat av begrepp. Min metodforskning kommer att resultera i ett ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys, den
nyutvecklade metodkomponenten nätverksanalys, som i sin tur består av
bl.a. den nyutvecklade metodkomponenten relationsanalys. Detta innebär
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att metoden som sådan endast kommer att utökas med tre nya begrepp.
Metodens bakomliggande perspektiv kommer dock att utvecklas med ett
antal begrepp (kategorier) såsom dyad, substans, funktion, dynamik etc.,
tack vare ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv.
1.2.5 …om vad som driver förändringsarbete
Att bedriva verksamhetsutveckling inom strategiska allianser, liksom inom
alla verksamheter, innebär vanligen inom ämnet Informationssystemutveckling att man betraktar den nuvarande situationen, ger råd till förändringar
och genomför förändringar. I samband med detta fokuseras olika aspekter
mer än andra, dvs. utredaren fokuserar vissa fenomen, t.ex. genom sitt sätt
att ställa frågor och förbiser andra. Goldkuhl (1999) beskriver olika förhållningssätt som mer eller mindre reflekterat styr utredaren och därmed driver
förändringsarbetets fortskridande:
1. Situationsdrivet förändringsarbete innebär att faktorer i den studerade
verksamheten var för sig eller i kombinationer styr och driver på utredarens uppmärksamhet och beteende. Fyra olika situationsdrivna inriktningar kan identifieras:
• Problemdrivet förändringsarbete (”så här kan vi inte ha det”) med
risk för problemfixering.
• Lösningsdrivet förändringsarbete (”det här skall vi göra”) med risk
för ensidigt betraktande av fördelar.
• Möjlighetsdrivet förändringsarbete (”det här kan vi göra”) med risk
för att man enbart fokuserar på sådant som man skulle kunna göra.
• Måldrivet förändringsarbete (”det här vill vi uppnå”) med risk för att
man missar viktig potential eftersom alla mål inte är artikulerade.
2. Erfarenhetsdrivet förändringsarbete innebär att utredare som tidigare
deltagit i förändringsprojekt, lärt sig hur man bör göra för att undvika
fallgropar och för att snabbt nå framgång. Erfarenheter är bra, men kan
om man inte är tillräckligt ifrågasättande leda till en ”blockerande förförståelse”, där man för oreflekterat fokuserar på tidigare standardlösningar utan att tillräckligt ha analyserat den aktuella verksamhetssituationens särart.
3. Metoddrivet förändringsarbete innebär att utredarens uppmärksamhet
styrs av metodens föreslagna arbetssätt (anvisningar), dess notationsformer och dess begrepp. En metod kan ses som generaliserad kunskap
baserad på tidigare erfarenheter för att ge stöd att hantera t.ex. en utredningssituation (Röstlinger & Goldkuhl, 1994). Metoden kan därmed ses
som en förkonceptualisering av förändringsprocessen, med avsikt att på
ett lämpligt sätt styra utredarens uppmärksamhet. Vid all metodanvändning finns risker att användaren fokuserar på metoden för mycket, vilket
kan ge effekter i form av en allt för reflekterande analys där situationen
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4.

kommer för mycket i bakgrunden och där metodens arbetssteg fokuseras på ett mekaniskt vis.
Teoridrivet förändringsarbete innebär att de begrepp och de förklaringar som en teori (eller perspektiv) är uppbyggt av, mer eller mindre
reflekterat kan styra utredarens uppmärksamhet. En teori kan ses som
en förkonceptualisering över en del av verkligheten och därmed fokusera på viktiga aspekter. Den teoretiska strukturen kan omformas till
frågor som kan ställas inom förändringsarbetet. Teorier saknar dock
normativa anvisningar över hur förändringsarbetet bör utföras, vilket
metoder fokuserar på. Metoder har dock i sig inte någon artikulerad teori, men kan (i likhet med Förändringsanalys) ha starka teorikopplingar.

Goldkuhl (1999) argumenterar för ett balanserat förhållningssätt i samband
med förändringsarbete med avseende på hur ovanstående faktorer bör styra
uppmärksamheten. Med detta menas att man som utredare bör låta sig påverkas av olika principer för styrning av uppmärksamheten. Det är nödvändigt att vara situationsdriven och låta olika aspekter såsom problem och mål
komma till uttryck. Skärpan kan dock ökas genom att utredaren utnyttjar
generella kunskaper av såväl normativt slag (metoder) och teoretiskt slag.
Genom detta multidrivna förhållningssätt kan andra frågor ställas än om
man endast utgår från situationen. Tack vare metoder och teorier kan vi på
ett mer systematiskt sätt utnyttja erfarenheter från tidigare förändringsprocesser och verksamhetssituationer och därmed öka möjligheten att se nya
saker som vi annars inte skulle se. (ibid)
Forskningsfrågan, vilken jag också återkommer till senare i detta kapitel,
handlar om metod- och teoridriven verksamhetsutveckling, där ovanstående
argumentation är grundläggande för motivet och värdet av mitt forskningsarbete. Molander (1993) diskuterar också kring dessa aspekter i termer av att
styra uppmärksamheten, vilket är ett ytterligare stöd för den metod- och
perspektivutveckling som jag genomför.

1.3 Problemformulering
Den förförståelse och de intentioner som en utredare i en utredningssituation
har, färgar vad denne har möjlighet att observera (Goldkuhl, 1990). De perspektiv som utgör en del av utredarens förförståelse, påverkar därmed möjligheten att aspekter uppmärksammas som perspektivens kategorier och förklaringar inriktas mot. Med utgångspunkt från hur en verksamhet beskrivs,
bildas ett underlag för vad vi ser och vad vi kan agera utifrån.
Nuvarande perspektiv och metod inom konceptet för Förändringsanalys (se
kapitel 3-5) har ej fokus på kategorier och förklaringar som styr utredarens
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uppmärksamhet till nätverksfenomen i enlighet med nätverksperspektivets
syn på relationers beståndsdelar, dynamik och nätverkets oändlighet.
Nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan” har fokus på nätverksfenomen,
men saknar helt kategorier, förklaringar och metodstöd för att utveckla kommunikation och informationssystem i affärsprocesser, vilket är nödvändigt
när Förändringsanalys inom strategiska allianser ska bedrivas inom ramen
för ämnesområdet Informationssystemutveckling.
Med ovanstående resonemang som utgångspunkt aktualiseras ett antal
intressanta frågeställningar, vilka kan delas in i två typer: metodrelaterade
frågeställningar och verksamhetsrelaterade frågeställningar. Följande metodrelaterade frågeställningar kan identifieras:
• Vad är grundläggande för Förändringsanalys och för ”Uppsalaskolans”
nätverksperspektiv? Vilka förenligheter och oförenligheter finns som är
av betydelse för avhandlingens syfte och sammanhang?
• Hur kan man dra nytta av både perspektiv och metoder med utgångspunkt från Förändringsanalys och av nätverksperspektivets kategorier
och förståelseinriktad kunskap?
• Vilka verksamhetsaspekter uppmärksammas och vilka uppmärksammas
inte med utgångspunkt från de två perspektiven?
• Blir verksamhetsförståelsen bättre när nätverksperspektivets kategorier
och förklaringar kompletterar Förändringsanalys, dvs. ökar möjligheten
att viktiga verksamhetsaspekter identifieras?
• Hur ska man göra nätverksperspektivet tillgängligt för systemutvecklare i
samband med Förändringsanalys och informationssystemutveckling?
Hur kan förenklingar göras utan att den teoretiska nätverksansatsen går
förlorad?
• Hur bör en samverkande affärsprocess betraktas inom en strategisk
allians? Vilka principer för processbestämning är lämpliga?
• Hur och var bör nätverksperspektivet komma in i relation till nuvarande
Förändringsanalys? Är det lämpligt och/eller möjligt med en strävan efter
att metodgöra aspekter från nätverksperspektivet?
• Vilka notationsformer kan behöva utvecklas?
De empiriska studierna inom denna avhandling har bedrivits inom turismnäringen med en stark prägel av tjänsteproduktion. I samband med dessa
projekt har samverkande affärsverksamheter studerats relativt ingående. Följande verksamhetsrelaterade frågeställningar kan identifieras:
• Vilken betydelse har rollsituationen för behovet av interaktion och därmed kommunikation mellan de medverkande aktörerna?
• Hur påverkas komplexiteten i genomförandet inom den samverkande
affärsprocessen av produkternas sammansättning?
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• Hur påverkar indirekta aktörers intressen den samverkande affärsprocessen?
• Vilka effekter bör nätverksperspektivet medföra för synen på systemutveckling inom samverkande affärsprocesser?

1.4 Syftesformulering
Avhandlingen har två huvudsyften där det första huvudsyftet (A) är att välgrundat utveckla och presentera ett perspektiv, ett ramverk och en metod för
förändringsanalys med fokus på relationer och informationssystem vid samverkande affärsprocesser inom strategiska allianser. För att uppnå detta behöver följande delsyften identifieras och uppfyllas:
1. Studera om nätverksperspektivet leder till en ökad verksamhetsförståelse i samband med Förändringsanalys inom samverkande affärsprocesser i strategiska allianser.
2. Arbeta fram en kortare beskrivning för ökad tillgänglighet över
”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv som lämpar sig för huvudsyfte
och målgrupp.
3. Utveckla ett samlat koncept (ramverk och metodkomponent) för Nätverksinriktad Förändringsanalys.
Genom de empiriska studier som genomförs, kan dessutom ett andra huvudsyfte (B) formuleras:
4. Analys av verksamhetsaspekter. Dessa analyser fokuserar typproblem
och andra egenskaper med särskilt fokus på interaktion och kommunikation med potentiell relevans inom samverkande affärsprocesser.
Metodanvändarens förkunskaper och den aktuella utredningssituationen har
naturligtvis betydelse för hur tillämpningen av det första huvudresultatet
kommer att gestalta sig. Metodutvecklingen avser dock skapandet av en
idealtypisk version10, med avsikter till en ökad möjlighet att utredarens uppmärksamhet ska styras till aspekter inom och utanför den strategiska alliansen. Dessa aspekter är av stor betydelse för verksamhetsförståelsen och de
utvecklingsåtgärder som föreslås.

1.5 Motivering till val av perspektiv
Utgångspunkten för mitt forskningsarbete och avhandlingen är metodkonceptet Förändringsanalys i enlighet med SIMM. Denna metod har jag använt
sedan 1994 vid ett flertal verksamhetsanalyser och i min undervisning på
Högskolan Dalarna. Följande skäl finner jag som stöd till varför FA/SIMM

10

Metodanvändaren ska sedan situationsanpassa metoden i tillämpningssituationen.
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och dess vidareutvecklade versioner (dvs. Förändringsanalys) är lämpliga
som utgångspunkt:
• Förändringsanalys förespråkar och stödjer ett kontextuellt betraktelsesätt
på den verksamhet som utgör studieobjekt. Den kontextuella ansatsen
möjliggör en fokusering på affärsverksamheter ur ett processperspektiv,
vilket är lämpligt för att studera hur återkommande affärsutbyten genomförs, t.ex. samverkande affärsprocesser.
• Det kontextuella betraktelsesättet gäller även i samband med problem-,
mål- och styrkeanalyser. Här finns stöd för att sätta enskilda problem etc.
i ett sammanhang av dess orsaker och effekter.
• Förändringsanalys har ett tydligt handlingsperspektiv som bl.a. ger stöd
för att betrakta verksamhetens handlande både materiellt och kommunikativt. Genom handlingsperspektivet finns en naturlig koppling till att
betrakta verksamheter ur ett processperspektiv, vilket är grundläggande
för min syn på lämpligt betraktelsesätt i samband med verksamhetsförståelse och utveckling.
• Förändringsanalys möjliggör delaktighet från verksamhetspersoner i
samband med verksamhetsanalyser. Denna fokusering på goda samverkansformer är till nytta när komplexa verksamheter ska analyseras.
• Förändringsanalys förutsätter inte att utveckling av informationssystem
blir resultatet av en verksamhetsanalys, men möjliggör koppling till
metoder för informationssystemutveckling när så är lämpligt, eftersom
informationshanteringen lyfts fram.
• Tillgängligheten är god till författarna av grundkonceptet för FA/SIMM
och dess vidareutvecklade versioner genom forskningsgruppen VITS.
Inom turismnäringen, vilken intresserat mig allt mer under senare tid, bedriver ett antal företag och organisationer affärssamverkan. I sådana strategiska allianser har mitt intresse för att vidareutveckla Förändringsanalys tilltagit. Det nätverksperspektiv enligt den s.k. ”Uppsalaskolan” (Håkansson &
Snehota, 1995) som jag väljer att hämta teoretiskt stöd från, har länge studerat hur industriella marknader fungerar. Följande skäl finner jag som stöd
för valet av ”Uppsalaskolan” som kompletterande teoretisk utgångspunkt:
• ”Uppsalaskolan” fokuserar förståelse av samverkande verksamheter (såsom affärsdrivande allianser inom turismnäringen) och är därmed en tydlig kontrast till det mer avgränsade fokus på verksamheter som Förändringsanalys har.
• Den företagsekonomiska utgångspunkten är intressant eftersom man har
funnit att de gängse perspektiven för affärsrelationer som bygger på
konkurrens, utbytbarhet och valfrihet, inte gäller i den omfattningen som
man traditionellt tar för givet (västvärldens etos). Affärsrelationerna är
betydligt mer mångfacetterade och komplexa än de pris- och kvalitetsfaktorer som man vanligen beaktar som bestämmande för vem som köper
av vem. Istället är faktorer såsom kunskap om motparten och dess pro-
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dukter, anpassningar i maskiner för att fungera gentemot en underleverantör, samt gemensamma rutiner/aktiviteter exempel på faktorer
som är avgörande i väl så stor grad som priset.
• ”Uppsalaskolan” har ett utvecklat språk för att beskriva relationer. För
vissa produkter inom turismnäringen samverkar ett flertal företag med
sin produktion (boendeanläggningar, evenemangsarrangörer, transportföretag, resebyråer, bussbolag etc.) för att kunna erbjuda en komplett
upplevelse (ett paket) för en slutkund. När verksamhetsanalyser genomförs i en sådan empirisk miljö med avsikt att utveckla de grundläggande
relationerna, erbjuder nätverksperspektivet ett alternativt och mer artikulerat stöd för vad relationer mellan dessa företag innebär.
• Tillgängligheten är god till forskare med inriktning mot ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv11, varvid löpande diskussioner kring mina
uppfattningar inom perspektivet kan göras.
Mitt perspektivval inrymmer därmed två antaganden. För det första antar jag
att turismnäringen i grunden följer liknande mönster som för industriella
marknader, vilka ”Uppsalaskolan” fokuserat på. Båda tillämpningsområdena
avser marknader av typen business-to-business, dvs. ett flertal företag som
samverkar affärsmässigt i samband med produktionen. Båda områdena innefattar tjänsteproduktion och materiell produktion, men där industriella marknader normalt är mer materiellt inriktade. Man kan därmed anta att de
resursanpassningar som genomförs inom industriella marknader (se kapitel
4), möjligen är starkare än motsvarande för turismnäringen, men de existerar
även där, inte minst i samband med informationssystem.
För det andra antar jag att nätverksperspektivet ger ökad kunskap i samband
med t.ex. verksamhetsanalyser (se hypotesformuleringen i avsnitt 1.1.2
ovan) som komplement, särskilt relationsinriktade aspekter, till det perspektiv och de metoder som Förändringsanalys har. I kapitel 6 och 7 beskriver
jag de empiriska erfarenheter som denna perspektivkomplettering givit.
Förändringsanalys finns nu inte beskrivet i ett samlat ”verk”12 till skillnad
mot ”Uppsalaskolan”. Detta medför en obalans mellan de referenser som
görs. Denna till synes stora tyngdpunkt mot Förändringsanalys förstärks
dessutom av att Förändringsanalys utgör utgångsperspektiv och ”Uppsalaskolan” utgör komplement. Jag vinnlägger mig dock om att förhålla mig
kritisk till Förändringsanalys, vilket underlättas av den stora kontrast som
nätverksperspektivet innebär i relation till Förändringsanalys.
11

Främst avser jag högskoleadjunkt och forskarstuderande Jörgen Elbe, Högskolan Dalarna och
Uppsala universitet.
12
Den ursprungliga metoden FA/SIMM finns beskriven i Goldkuhl & Röstlinger, 1988. Därefter
har omfattande vidareutveckling ägt rum både på teori- och på metodnivå, vilka presenterats i olika
rapporter och avhandlingar. Därför blir antalet referenser stort.

16

1.6 Angränsande kunskapsområden
Avhandlingen utgår från två kunskapsområden - Förändringsanalys med ett
handlings- och affärsaktsperspektiv som grund och ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv, vilka båda beskrivs och analyseras ingående i kapitel 4 och
5. Till dessa två huvudperspektiv beskrivs kortfattat nedan några angränsande kunskapsområden som berör affärsverksamheter inom strategiska
allianser (såsom paketförsäljning inom turismnäringen13) och det fokus på
verksamhetsutveckling som jag har.
1.6.1 Imaginära organisationer
Begreppet imaginära organisationer14 (Hedberg m.fl., 1994) förknippas med
nya företagsformer där det som man upplever som ett företag egentligen
består av ett antal juridiska mer eller mindre självständiga företag.
Imaginära organisationer är för det första ett samlingsnamn på det nya företagande som utnyttjar informationsteknologi, nätverk och allianser, attraktion och kundrelationer för att driva och hålla samman verksamheter. Dessa
imaginära system sträcker sig utanför organisationens gränser och bygger på
medverkan och synergieffekter från externa aktörer. (ibid)
Imaginära organisationer är för det andra en benämning på det perspektiv på
befintligt företagande som synliggör den imaginära logiken och de imaginära resurserna i den gamla och väletablerade verksamheten. Genom kunskap om denna logik, underlättas och stödjs ansträngningarna att från denna
bas bygga och utveckla nya imaginära system. (ibid)
Imaginatören kan vara en enskild människa eller ett företag som har en
affärsidé. Denne skapar en strategisk karta (en affärsprocessdesign) över hur
verksamheten ska byggas upp. Mer eller mindre medvetet skapar imaginatören en uppfattning över vilka de centrala och mest strategiska delarna i
affärsprocessen är och bygger upp en egen kärnkompetens runt denna del.
Denna kärnkompetens kompletteras sedan med tillskott från partnerföretag
som samverkar kring affären i ett produktionssystem för att framställa de
önskade varorna eller tjänsterna. (ibid)

13

Ett sådant paket kan innehålla resa till orten, hotell och en inträdesbiljett till ett evenemang.
Hedberg m.fl. (1994) definierar följande: ”Imaginära organisationer är system där för företaget
avgörande värden, processer och aktörer också existerar och hanteras utanför företagets juridiska
enhet, redovisningar och organisatoriska beskrivningsspråk.”

14
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1.6.2 Service Management och Relationsmarknadsföring
”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv är ett exempel på principer för relationsmarknadsföring med en tyngdpunkt på hur företagsmarknaden (business-to-business) fungerar. De båda nordiska forskarna Grönroos och Gummesson fokuserar mer på en enskild relation, där dock motsvarande långsiktighet identifieras som också nätverksperspektivet diskuterar.
Grönroos (1996:14) menar att tidigare marknadsföring varit för fixerad vid
enskilda utbyten i enlighet med de fyra parametrarna (4P) produkt, pris,
plats och påverkan. Relationen till kunden (med fokus på slutkonsumenten)
bör mer inriktas på utbytesprocessen och på att skapa värde för kunden.
Gummesson (1995a) menar att relationernas betydelse för affärsverksamheten inte bara är viktiga för industriella marknader och i samband med
tjänsteproduktion. Utgångspunkten är dock fortfarande att den grundläggande relationen finns mellan leverantör och kund. I relationsmarknadsföringen betonas samarbetet och den ömsesidiga kund-leverantörsrelationen.
En viktig tanke med relationsmarknadsföring är att behålla redan existerande kunder. Tidigare marknadsföringskoncept i enlighet med transaktionsprincipen (se t.ex. Kotler, 1997) har främst fokuserat på anskaffningen av
nya kunder.
1.6.3 Processteorier
FA/SIMM och den vidareutvecklade och affärsprocessinriktade versionen
AFA/SIMM (se 3.2 nedan) stöder ett processorienterat betraktelsesätt på en
verksamhet. Grundläggande processteori för AFA/SIMM är Porters (1985)
värdekedjemodell, vilken är en tankemodell för att lyfta fram för kunden
värdeskapande aktiviteter (primära aktiviteter) och att dela in resterande
aktiviteter i olika former av sekundära stödaktiviteter. Lind (1996a) har ett
inom-organisatoriskt perspektiv på värdekedjan, dvs. betraktandet görs med
utgångspunkt från värdekedjan inom ett enskilt företag. Lind (1996a:118)
menar dock med hänvisning till Skärvad m.fl. (1994) att värdestjärnan som
tankemodell är mer generellt applicerbar och att värdekedjan är ett specialfall som inträffar när något på ett rutinbaserat sätt produceras och överlämnas till en kund. Värdestjärnan lämpar sig bättre när en verksamhet
bedrivs i samspel mellan medproducenter och eventuell en slutkonsument
och där mervärdet skapas i denna samverkan. Enligt Håkansson (1998) är
värdestjärnan som tankemodell bättre skickad att beskriva det värdeskapande som fokuseras med utgångspunkt från ”Uppsalaskolans” dynamiska och samverkansinriktade nätverksperspektiv.
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I de empiriska studier som genomförts, har ett starkt behov funnits av att
beskriva struktur och ordning i de utvecklings- och försäljningsprocesser
som verksamheten innefattat, varför värdekedjan som tankemodell har tillämpats. Det förefaller vara ett rimligt antagande att en värdekedja också
kan sträckas ut mellan olika företag, dvs. värdekedjan borde kunna användas som tankemodell för en inter-organisatorisk värdeökande process, såsom vid de samverkande affärsprocesserna som studerats.15

1.7 Avgränsningar
Avgränsningsdiskussionen görs under rubrikerna: Avhandlingens placering
i livscykelmodellen; Att avgränsa en samverkande affärsprocess; Målgrupper för forskningsresultatet; Val av empiriska studier; samt Huvudperspektiv.
1.7.1 Avhandlingens placering i livscykelmodellen
Andersen (1994) redogör för sju steg i en livscykelmodell för systemutveckling:
0. Förändringsanalys
1. Analys
2. Utformning
3. Realisering
4. Implementering
5. Förvaltning och drift
6. Avveckling
Fokus i denna avhandling inryms under steg 0 – Förändringsanalys – vilket
föregår steg 1 och 2 som brukar benämnas systemering. Placeringen före
systemeringen indikerar en bred syn på verksamheten i samband med
Förändringsanalys. Detta innebär att ett flertal utvecklingsområden kan
beröras – däribland informationssystemutveckling.
1.7.2 Att avgränsa en samverkande affärsprocess
Fokus inom avhandlingen kommer att vara på perspektiv och ramverk för att
bedriva Förändringsanalys inom samverkande affärsprocesser inom strategiska allianser. Dessutom kommer verksamhetsaspekter i samband med
interaktion och kommunikation att lyftas fram.
15

Ett behov har identifierats under forskningsprocessen av att problematisera begreppet samverkande affärsprocess samt att finna lämpliga kriterier för avgränsning och indelning. Dessa behov
diskuteras ytterligare i avsnitt 1.7.2 nedan, samt noteras under fortsatt forskning i kapitel 10.
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Begreppet samverkande affärsprocess aktualiserades inte förrän i samband
med empiristudie B. Fram till dess har begreppet affärsprocess (Lind,
1996a) tillämpats, trots att processen omspänner ett flertal aktörer. Någon
uttrycklig problematisering över kriterier för processbestämning av sådana
samverkande affärsprocesser inom strategiska allianser genomfördes alltså
inte, och kommer inte heller att genomföras inom denna avhandling. Anledningen till att jag inte tar tag i en sådan forskningsuppgift har tre orsaker:
1. Forskning finns redan tillgänglig över ett lämpligt synsätt (t.ex. Lind
1996a, vilken återges i avsnitt 3.2 nedan) när affärsprocesser inom organisationer ska avgränsas.
2. Tillräcklig precision för ändamålet inom denna avhandling med avseende
på processbestämning inom samverkande affärsprocesser, kan trots det
inom-organisatoriska perspektivet ändå erhållas med stöd av Lind
(1996a).
3. Forskningsresultat, dvs. ytterligare precision, kommer kontinuerligt att
kunna erhållas från Mikael Linds fortsatta forskning inom området kring
processbestämning.
Avgränsning görs dessutom till att studera samverkande affärsprocesser med
en central (koordinerande) aktör. Begreppet imaginatör (Hedberg m.fl.,
1994) som beskrevs i avsnitt 1.6.1 ovan, kan ses som ett närmande till den
situation som mina empiriska studier har fokuserat. Begreppet samverkande
kommer därmed att innefatta både samverkan mellan en koordinator (imaginatör) och dess leverantörer, samt mellan deltagande aktörer och slutkunden.
1.7.3 Målgrupper för forskningsresultatet
Valet av målgrupp för Nätverksinriktad Förändringsanalys har stor betydelse
för avgränsningsdiskussionen ovan. Jag identifierar tre målgrupper för forskningsresultaten:
1. Verksamhetsutvecklare såsom konsulter och forskare i samband med nätverksinriktade förändringsanalyser inom strategiska allianser, dvs. som
användbart metodstöd.16
2. Studenter i grundutbildningen i både Informatik och Företagsekonomi
inom kurser med inriktning mot förändringsanalys.
3. Forskare inom informationssystemutveckling i samband med perspektivoch metodutveckling, dvs. som teori- och empirigrund.
4. Forskare inom marknadsföring med intresse för hur teorier inom detta
område kan omsättas till metoder för förändringsarbete.17

16

Metod- och perspektivstödet presenteras främst i kapitel 8 och i bilaga 1. Det är dock lämpligt
att detta material kompletteras med handledning i samband med inlärningssituationen.
17
Jag avser däremot inte att bidra till utvecklingen av ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv.
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5. Praktiker och forskare inom turismnäringen för att bättre förstå problem
som finns representerade i samband med verksamhetsutveckling i strategiska allianser.
Det är dock den första målgruppen (konsulter och forskare) som styr avgränsningen och därmed påverkar utformningen för de senare målgrupperna.
En konsekvens – ett huvudmål - blir därmed att Nätverksinriktad Förändringsanalys ska vara användbar18 i samband med praktisk verksamhetsutveckling inom strategiska allianser för den utpekade målgruppen. Utifrån
detta kan följande tre delmål identifieras, vilka kan ses som avgränsande för
forskningens inriktning:
• Begripligt perspektiv för målgruppen.
• Tydligt ramverk.
• Lämpligt utformad metod, dvs. arbetssätt, begrepp och notationsformer.
När konflikter mellan perspektivmässig fullständighet samt huvudmålets begriplighet och användbarhet för målgruppen uppstår, bör huvudmålet beaktas så långt det är möjligt, utan att nätverksansatsen går förlorad.
1.7.4 Val av empiriska studier
Paketförsäljning inom turismnäringen är intressant eftersom sådan verksamhet byggs upp av samverkan mellan ett flertal kända aktörer, dvs. av en strategisk allians. Dessutom bedrivs verksamheten rutininriktat med strukturella
ambitioner, dvs. i samverkande affärsprocesser. Vidare är sådan tjänsteinriktad verksamhet mycket beroende av kommunikation mellan de olika aktörerna, vilket ofta medför problem som antas kunna lösas med stöd av bra
inter-organisatoriska informationssystem.
De två empiriska studier som genomförts inom avhandlingen har bedrivits
med utgångspunkt från en kommunal turistbyrå. Orsaken till valet av denna
utgångspunkt är:
• att Turistbyrån bedrivit paketförsäljande verksamhet inom strategiska
allianser;
• att man varit intresserade och öppna för att delta i utredningsprojekt;
• att man varit analytiskt intresserade och öppna för en konstruktiv
diskussion;
• Att man varit intresserade av att utveckla sin kommunikationshantering
gentemot sina samverkanspartners, inte minst med stöd av inter-organisatoriska informationssystem.

18

Handledning behövs dock i samband med inlärningen.
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1.7.5 Huvudperspektiv
Mitt forskningsarbetet utgår från, och bibehåller, ett huvudperspektiv med
rötterna i Förändringsanalys och dess bakomliggande perspektiv. Med detta
följer en syn på att förståelse och utveckling är viktigt och eftersträvansvärt.
Nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan” har inte motsvarande normativa strävan, utan inriktar sig mer på att förstå den nuvarande verksamheten.19
Mitt forskningsarbete bygger på att ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv
ska bidra till en ökad verksamhetsförståelse i samband med Förändringsanalys inom strategiska allianser, dvs. att bidra till utveckling av metodkonceptet för Förändringsanalys. Jag avser däremot inte att bidra till utvecklingen av ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv.20
Att bibehålla synen på att Förändringsanalys ska utgöra huvudperspektiv
och att nätverksperspektivet utgör bidragande perspektiv, är inte helt
oproblematiskt. I enlighet med ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv finns
uppenbara svårigheter med ett sådant betraktande, grundat på dess
oavgränsade syn på antalet direkta och indirekta relationer som bör beaktas
dynamiskt när en verksamhet ska förstås.21 Nätverksperspektivet borde med
utgångspunkt från detta resonemang vara huvudperspektiv, dvs. bidra med
en helhetsförståelse, medan Förändringsanalys borde utgöra fokuserande
aspekt i helheten. När målgruppen och användningsområdet för Nätverksinriktad Förändringsanalys vägs in, kommer ändamålet med resultatet att tala
för att den nuvarande traditionen i samband med systemutveckling bör bibehållas, men breddas genom perspektivväxling.

1.8 Översikt över forskningsarbetets genomförande
Forskningen inom avhandlingen baserar sig på fem huvudaktiviteter (faser)
med både teoretiska och empiriska beståndsdelar. Forskningsfrågan, avhandlingens syfte samt dess målgrupp, medför ett tidsmässigt förhållande
mellan teorin och empirin som kan studeras i figur 2 nedan. I figuren kan
även förutsättningar (före) och resultat (efter) respektive fas studeras.

19

Nätverksperspektivet kan även användas som stöd för mer normativa syften (såsom inför ledningsbeslut), men har relativt Förändringsanalys ett avsevärt mindre normativt fokus.
20
Eftersom nätverksperspektivet har sin styrka i att förstå verksamheter och inte att fokusera på
normativ utveckling av institutionaliserade verksamheter (särskilt inte med inriktning på informationssystem), kan dock min mer pragmatiska tillämpning av nätverksperspektivet ge vissa
intressanta erfarenheter även till forskare inom ”Uppsalaskolan”.
21
I kapitel 4 återfinns grunderna för detta uttalande.
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Handlingsperspektiv
Förändringsanalys

Översiktlig förståelse
för "Uppsalaskolans"
nätverksperspektiv

Fas 1 - Empiristudie A

Kunskap från kurs
inom nätverksperspektivet

Förståelsekunskap
om samverkande
affärsprocesser (1)

Erfarenheter från
perspektiv och
metodanvändning

Fas 2 - Perspektivrekonstruktion och perspektivanalys

Beskrivning över
nätverksperspektivet

Arbetssätt för
perspektivväxling

Fas 3 - Empiristudie B (Halilovic)

Utredningsrapport

Studentens erfarenheter från
metodanvändningen

Mina erfarenheter från
metodanvändningen

utredningsresultat under empiristudie B

Förståelsekunskap
om samverkande
affärsprocesser (2)
Fas 5 -Analys av
verksamhetsaspekter

Reviderad
beskrivning
över nätverksperspektivet
(Bilaga 1)

Ramverk för
Nätverksinriktad Förändrings analys
(Kapitel 8)

Metodkomponenten
Nätverksanalys
(Kapitel 8)

Förståelsekunskaper inom
samverkande
affärsprocesser
(Kapitel 9)

Figur 2. Forskningsprocessen och dess resultat.

Utgångspunkten för den första empiriska fasen är tydligt deduktiv22 genom
att Förändringsanalys, dess bakomliggande perspektiv samt en översiktlig
kunskap över "Uppsalaskolans" nätverksperspektiv är drivande för genom22

Det innebär att jag inte medräknar de induktivt genererade erfarenheter som jag inledningsvis
beskrev, vilka bidrog till mina misstankar att Förändringsanalys behöver utvecklas för att också
vara användbar inom strategiska allianser.
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förandet. Analysen genomfördes med fokus på en samverkande affärsprocess bestående av paketutveckling och försäljning av en relativt enkel produkt bestående av hotell och evenemangsbiljett (dvs. två komponenter) med
en Turistbyrå som koordinerande aktör. Analysen genomfördes av mig med
en perspektivväxlande ansats där först Förändringsanalys och därefter
nätverksperspektivet fokuserades i de empiriska analyserna.
Under våren –98 deltog jag i en 10-poängskurs inom forskarutbildningen
vid Uppsala universitet där nätverksperspektivet studerades med Håkan
Håkansson som kursledare. Med stöd av dessa kunskaper samt erfarenheter
från empiristudie A, genomfördes därefter en perspektivrekonstruktion och
modellering23 under fas 2, där bakomliggande perspektiv till Förändringsanalys och "Uppsalaskolans" nätverksperspektiv rekonstruerades, värderades och relaterades till varandra. Avsikten var dels att uttryckligen lyfta
fram relevanta aspekter inom de två perspektiven, dels att kunna studera i
vilka avseenden som de två perspektiven är samstämmiga respektive motstridiga i relation till varandra. Med stöd av detta teoretiska arbete kunde en
kortare beskrivning över "Uppsalaskolans" nätverksperspektiv produceras,
samt förslag till arbetssätt för Nätverksinriktad Förändringsanalys i samband med en perspektivväxlande ansats under empiristudie B.
I samband med den andra empiriska studien (under fas 3) genomfördes en
Nätverksinriktad Förändringsanalys med ledning av resultatet från föregående teoretiska fas. Analysen utfördes av Amra Halilovic i samband med
hennes examensarbete i Informatik C 10p med motsvarande perspektivväxlande ansats som jag anlade under empiristudie A. Fokus inom denna
studie var samma Turistbyrå som i studie A, men den samverkande affärsprocessen var ny och mer komplex eftersom det paketerbjudande som skulle
utvecklas och säljas bestod av fyra komponenter.24
Med stöd av studiens resultat, genomfördes under fas 4 en analys med syfte
att revidera beskrivningen över nätverksperspektivet, producera ett lämpligt
ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys samt utforma arbetssätt och
notationsformer för metodkomponenten Nätverksanalys.
Avslutningsvis genomfördes empiriskt grundade analyser under fas 5 baserade på de empiriska studierna. Dessa analyser fokuserades på interaktionsoch kommunikationsaspekter som identifierats i de samverkande affärsprocesserna som analyserats.

23

I avsnitt 2.3.2 beskrivs hur denna modellering genomförs.
I avsnitt 2.2.3 diskuteras forskartriangulering som strategi, vilket är en viktig aspekt i den forskningsdesign som empiristudie A och B representerar. En mer detaljerad och argumenterad
metodbeskrivning återfinns i avsnitt 2.3.

24
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1.9 Kunskapskarakterisering
Avhandlingen har fyra huvudresultat som kunskapsbidrag, vilka återfinns
innanför den streckade ramen i figur 2 ovan:
1. Beskrivning över nätverksperspektivet.
2. Ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys.
3. Metodkomponenten Nätverksanalys.
4. Kunskap med fokus på interaktion och kommunikation inom samverkande affärsprocesser.
1.9.1 Beskrivning över nätverksperspektivet
Beskrivningen i bilaga 1 avser att ge metodanvändaren en tillräcklig förståelse för nätverksansatsen med utgångspunkt från syftet för denna avhandling, dvs. ge möjlighet till perspektivstyrning i samband med Nätverksinriktad Förändringsanalys. Beskrivningen är deskriptiv till sin karaktär och
baserar sig på befintlig kunskap (Håkansson & Snehota, 1995), dvs. originaliteten för detta kunskapsbidrag är begränsad. Urval och vissa strukturella
förenklingar har dock genomförts, men den grundläggande nätverksansatsen
avser att bestå. Beskrivningen behandlar ett antal begrepp såsom relation,
substans, funktion och dynamik, varför en kategoriell kunskapskaraktär
också kan inräknas, vilken avser att styra uppmärksamheten till nätverksfenomen. Eftersom syftet med beskrivningen är att den ska ingå som en del i
ett sammanhang med kommunikationsfokus, informationssystem och normativa utvecklingsförslag, kommer konsekvenserna för aktörers interna
förehavanden att behöva lyftas fram något mer än vad som görs inom nätverksperspektivet. Detta ytterligare fokus på aktörsrollen medför dock inte
att nätverksperspektivets budskap lämnas där utgångspunkten är relationen.
1.9.2 Ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys
Förändringsanalys i enlighet med SIMM-konceptet har en modulär uppbyggnad, vars moduler kan relateras till varandra beroende på användningssyfte i olika ramverk. Det ramverk som min forskning resulterat i som användbart i samband med Nätverksinriktad Förändringsanalys återfinns i kapitel 8. Ett sådant ramverk är normativt till sin karaktär, eftersom den påvisar en lämplig struktur för vilka metodkomponenter som idealtypiskt25
föreslås vara lämpliga, samt i vilken ordningsföljd dessa bör utföras.
Ett ramverk kan även betraktas med utgångspunkt från en deskriptiv kunskapskaraktär. Detta grundar jag på att ramverket i sig avser att beskriva på
vilket sätt som Nätverksinriktad Förändringsanalys särskiljer sig från tidi25

Ett grundläggande synsätt inom Förändringsanalys enligt SIMM är att ramverk och metodkomponenter sedan ska situationsanpassas i den aktuella användningssituationen.
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gare versioner och tillämpningar inom Förändringsanalys enligt SIMM. Att
Förändringsanalys ska situationsanpassas i varje utredningssituation, stärker
den deskriptiva kunskapskaraktären för det föreslagna ramverket i relation
till den normativa karaktären.
Ramverket för Nätverksinriktad Förändringsanalys utgörs även av empirisk
och teoretisk grundning, dvs. det baseras på en teoretisk och empirisk argumentation som stöd för dess utformning. Principerna för dessa grundningsförfaranden beskrivs i avsnitt 2.1.1 i nästa kapitel.
1.9.3 Metodkomponenten Nätverksanalys
Metodkomponenten Nätverksanalys återfinns, i likhet med ramverket för
Nätverksinriktad Förändringsanalys, i en sammanhållen empirisk och teoretisk argumentation (grundning).
På ett överordnat plan avser en metodkomponent att vara ett stöd för ett
lämpligt tillvägagångssätt. Metodkomponenten Nätverksanalys i kapitel 8 är
inget undantag, utan har därmed en stark normativ karaktär.
En metodkomponent kan betraktas utifrån de tre beståndsdelarna: begrepp,
arbetssätt och notationsformer. De begrepp som lanseras i Nätverksanalysen, härrör till stor del från beskrivningen av nätverksperspektivet enligt
ovan. Detta innebär därmed att den klassificerande karaktären också finns
representerad som kunskapsbidrag genom metodkomponenten Nätverksanalys.
Den idealtypiska rekommendationen över ett lämpligt arbetssätt och en
lämplig notationsform i samband med Nätverksanalys innebär en tydlig
normativ karaktär. På motsvarande sätt för ramverk enligt ovan, kan den
deskriptiva karaktären också lyftas fram, vilken ger en beskrivande bild av
Nätverksanalysens särdrag när jämförelser mot andra metodkomponenter
görs.
1.9.4 Att utveckla samverkande affärsprocesser
Resultaten från analysen av verksamhetsaspekter i kapitel 9 fokuserar på
interaktion och kommunikation i samband med förståelse och utveckling av
samverkande affärsprocesser. I kapitlet diskuteras inledningsvis olika
faktorer som påverkar komplexiteten i utförandet av verksamheten. Därefter
diskuteras faktorer kring omgivningens betydelse för koordinatorns
möjligheter att styra utvecklingen av en samverkande affärsprocess. Slutligen diskuteras ett överordnat synsätt på verksamhetsutveckling inom en
samverkande affärsprocess.
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Kunskapsbidraget är förståelseinriktat och deskriptivt till sin karaktär. De
aspekter på kommunikationens komplexitet, omgivningens betydelse och
det överordnade synsättet har sin empiriska grund i de två genomförda
studierna. I båda dessa har Turistbyrån varit koordinerande aktör och den
som drivit utvecklingen av de samverkande affärsprocesserna. I enlighet
med Walsham (1995:79) kan dock vissa generaliseringar göras där de
identifierade aspekterna som lyfts fram som potentiellt relevanta kan
betraktas som särskilda kännetecken26 i mer generella sammanhang där motsvarande förutsättningar råder27.
För de studerade verksamheterna gäller dessutom att de aspekter som
identifierats innebär förklarande och i viss mån förutsägande kunskapsformer för just dessa situationer.

1.10

Avhandlingens disposition

Efter detta inledande kapitel, vidtar en fördjupad diskussion i kapitel 2 kring
grundläggande förhållningssätt som jag generellt har att hantera i min forskning. Därefter behandlar kapitel 2 mer specifika ställningstaganden i fråga
om metodforskning som fenomen, för att avslutningsvis fördjupa metodbeskrivningen och motiveringen till forskningsprocessens uppläggning och
dess genomförande.
I kapitel 3 beskrivs de metodmässiga utgångspunkter med rötter i SIMMfamiljen som min metodforskning delvis baserar sig på och vars vidareutveckling jag bidrar till med versionen Nätverksinriktad Förändringsanalys.
I kapitel 4 rekonstrueras först bakomliggande handlings- och affärsperspektiv hos Förändringsanalys och därefter hos ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv. Beskrivningarna i sig kan utgöra presentationer över de två
huvudperspektiven som avhandlingen bygger på.
I kapitel 5 genomförs en perspektivanalys där respektive perspektiv fokuseras och värderas var för sig. Därefter genomförs en relatering mellan
perspektiven, vilken grundlägger den avslutande diskussionen kring perspektivens samstämmigheter och motstridigheter.
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Walsham (1995:79) diskuterar olika möjligheter att generalisera utifrån ett fåtal tolkningsinriktade studier. Översatt till mitt kunskapsbidrag ”Att utveckla samverkande affärsprocesser” kan generaliseringstypen ”Drawing of specific implications” tillämpas.
27
I min tolkning bör följande då gälla: en koordinerande aktör och en samverkande tjänsteinriktad
affärsprocess.

27

I kapitel 6 och 7 beskrivs och analyseras de två empiriska studierna var för
sig. Kapitlen inleds med ingående beskrivningar över respektive studies tillvägagångssätt
I kapitel 8 återfinns beskrivningen över metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys, vilket tillsammans med bilaga 1 är ett av huvudresultaten
från forskningsprocessen.
I kapitel 9 presenteras det andra huvudresultatet, vilket härrör från analysen
av verksamhetsaspekter i samband med samverkande affärsprocesser inom
strategiska allianser.
I kapitel 10 genomförs en avslutande diskussion kring forskningsbidraget,
samt en beskrivning över tänkbara och angelägna uppslag till fortsatt forskning i anslutning till avhandlingen.
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2

Forskningsmetod

I detta kapitel fördjupar jag beskrivningen över den forskningsmetod som
jag arbetat efter. Kapitlet inleds dock med en diskussion kring metodstudier
som forskning samt över mitt förhållningssätt.

2.1 Metodstudier som forskning
Forskningsprocessen inom avhandlingen baseras till stor del på metodstudier, vilket ställer krav på medvetenhet beträffande de särdrag som denna
typ av forskning innebär. Detta avsnitt beskriver de grundningsprinciper,
dvs. den argumentation som jag stöder min forskning på. Därefter beskrivs
de principer för metodanalys som empirin värderas utifrån. Avslutningsvis
diskuteras två skilda principer för hur avhandlingens två perspektiv – handlingsperspektivet med utgångspunkt från Förändringsanalys samt ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv – kan hanteras relativt varandra.
2.1.1 Välgrundad metodutveckling
Goldkuhl (1994) påvisar hur metodforskning kan bedrivas på ett välgrundat
sätt, där teoretisk förankring, empirisk prövning och metodens egen kongruens bildar fundament för en trovärdig argumentation. Enligt Goldkuhl är
denna argumentation grundläggande för olika grundningsprocesser i samband med metodforskning, vilket innebär att det krävs av forskaren att
denne intar ett medvetet förhållningssätt till hur argumentationen byggs upp
för att skapa trovärdiga och användbara resultat. Några olika typer av grundningsprocesser beskrivs (ibid.:21), vilka även belyses i figur 3 nedan:
• Teorigrunda, där argumentationen kan delas in i:
•
Perspektiv (kategorier och mål/värderingar)
•
Förklaringar
• Empirigrunda
• Interngrunda
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Förklaringsgrunda
(externt)

Perspektivgrunda

Teorigrunda

Metod
Interngrunda
Empirigrunda

Empiri
Metodanvändning

Effekter

Figur 3. Olika grundningsprocesser i samband med metodforskning. Källa: Bearbetning av Goldkuhl, 1994:22.

Teorigrunda består av de två processerna perspektivgrundning och förklaringsgrundning. Perspektivgrundning innebär att metodforskningen uttryckligen klargör och värderar bakomliggande perspektiv (synsätt), vilka är mer
eller mindre synliga i relation till den aktuella metoden. I min forskning är
perspektivgrundningen en viktig och återkommande process med tanke på
den deduktiva ansatsen. Perspektivgrundning innebär att kategorier och dess
definitioner relateras till motsvarande kategorier som används inom metoden. Likaså är värderingar och mål i det bakomliggande perspektivet viktiga
att uttryckligen förhålla sig till i samband med metodforskning, inte minst
inom det syfte som jag har när två skilda perspektiv ska hanteras. I kapitel 5
analyseras därför bakomliggande kategorier, mål och värderingar med avseende på min metodutveckling, vilket därmed innebär viktiga delar av min
perspektivgrundning.
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Empirigrunda innebär praktisk tillämpning (metodanvändning) med avsikter att studera och värdera metoden i relation till de resultat som kan
erhållas. Metoden bör vara användbar och leda till goda resultat.
Interngrunda avser att analysera och värdera metodens inre struktur med
fokus på dess kongruens. En viktig aspekt i samband med interngrundning i
min metodutveckling är metodens tillgänglighet och begriplighet för metodanvändaren.
Ovanstående grundningsprocesser bygger i sin tur på olika kunskapsformer,
där normativ kunskap är starkt relaterad till metoden i sig. Metodens koppling till förklaringskunskap är tydlig i figur 3, likaså till kategoriell kunskap
och värdekunskap.
En metods kopplingar till både kunskapsformer och grundningsprocesser är
viktiga att tydliggöra i samband med metodforskning. Teorigrundning, empirigrundning och interngrundning innebär prövning av metoden. I tabell 1
nedan behandlas, förutom prövningsförfarandet, även generering av metoder med utgångspunkt från olika nivåer. (Goldkuhl, 1994)
Tabell 1. Olika idealtypiska fokuseringar vid välgrundad metodutveckling. Källa Goldkuhl,
1994.

Generering
Metodnivå Idébaserad metoddesign,
vilket innebär att metoden
grundar sig på en idé.
Teorinivå
Deduktion, vilket innebär
härledning från teori, dvs.
att metoden genereras med
stöd av bl.a. perspektiv och
kategorier.
Empirinivå Modifiering, vilket innebär
empiribaserad metodutveckling, samt induktion, vilket
innebär rekonstruktion av
metodregler med utgångspunkt från praktiskt arbete.

Prövning
Interngrunda, vilket innebär
att värdera metodens interna
kongruens.
Teorigrunda vilket innebär att
grunda metoden i mål,
förklaringar, kategorier och
perspektiv.
Empirigrunda, vilket innebär
att studera metodens praktiska
användbarhet.

I min forskning är den deduktiva härledningen från teorinivå inledningsvis
mycket central när metoden för Nätverksinriktad Förändringsanalys utvecklas. Metodutveckling är dock en fokusväxlande process, där de två principerna för generering och prövning motsvarar den klassiska vetenskapliga
uppdelningen i ”discovery” och ”justification” (ibid).
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2.1.2 Metodanalys
Avhandlingen beskriver forskningsprocessen, argumentationen och resultaten i samband med utvecklingen av metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys. Eftersom en metod ska vara användbar för metodanvändare, är
analyser av den faktiska metodanvändningen en viktig och återkommande
uppgift i mina empiriska studier. Som stöd för dessa analyser kan i sin tur
metodstöd användas, även kallade metametoder, varvid två abstraktionsnivåer av metodanvändning kan identifieras:
1. Metod som stöd för analys av en verksamhet, t.ex. FA/SIMM.
2. Metod för analys av metodanvändning, dvs. en metaanalys sett med utgångspunkt från föregående nivå. Det metodstöd som jag har haft för
dessa metaanalyser är MA/SIMM28 (Goldkuhl, 1996c).
Metametoden MA/SIMM kan användas i olika situationer, vilket i min
forskning är metodutveckling baserad på empiriska erfarenheter, s.k. situationell metodanalys (ibid), dvs. tillämpning av MA/SIMM efter anpassning
till de aktuella situationerna. I figur 4 nedan redovisas ramverket för MA/
SIMM i metodutvecklingssammanhang, för nyutveckling, vidareutveckling
eller anpassning.
MA/SIMM är för den aktuella tillämpningssituationen indelad i sex faser:
1. Fastställa förutsättningar, där bl.a. anpassning av metametoden inför den
aktuella tillämpningen genomförs.
2. Metodmodellering, där teoretisk grundning äger rum.
3. Situationell metodanalys, där empirisk grundning genomförs.
4. Metodvärdering, där bl.a. problem och styrkor analyseras med fokus på
den tillämpning som beslutades under fas 1.
5. Beslut, där ställning bör tas inför eventuella åtgärder med stöd av de analyser och den sammanfattande värdering som genomförts.
6. Metoddesign, där vidareutveckling eller nyutveckling genomförs.
I samband med de två empiriska studierna i kapitel 6 och 7, redovisas min
tillämpning av nedanstående ramverk för metodanalys. Generellt kan dock
tilläggas att mina metodanalyser genomförs med en karakteriserande
ansats. Detta gäller även i samband med perspektivanalysen i kapitel 5. Med
en karakteriserande ansats menar jag att jag i samband med beskrivning
samt vid problem-, mål- och styrkeformuleringar i perspektiv och
metodanvändning, styr min uppmärksamhet och intresse till aspekter som
skiljer och markerar principer. Ett alternativ till detta karakteriserande
sökande kan vara en mer ”utslätad” hållning där analyserna inom respektive
perspektiv hanteras mer förutsättningslöst. Fördelar med den karakteriserande ansatsen är att jag fokuserar på sådana aspekter som är av intresse för
28

MA står för MetodAnalys. Metodfamiljen SIMM beskrivs i kapitel 3.
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Figur 4. Metodarkitektur för metodutveckling inom MA/SIMM. Källa: Goldkuhl 1996c.

min forskning, samtidigt som mer allmänna aspekter tonas ned. Nackdelen
är risken för övertolkningar i samband med bearbetning och presentation av
arbetsmaterial och enskilda analyser, vilket jag försöker undvika genom en
medvetenhet om den karakteriserande ansatsen och den kontext som analyserna haft.
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2.1.3 Hantering av två skilda perspektiv – perspektivväxling
eller syntes?
I avsnitt 1.2.5 ovan beskrevs olika drivkrafter som påverkar en utredares
uppmärksamhet, genomförande och resultat. En sådan drivkraft var de perspektiv som mer eller mindre medvetet ligger till grund för utredarens sätt att
betrakta en verksamhet, bland annat tack vare de begrepp som lyfts fram.
Denna form av normativ konceptualisering innebär att begreppen styr de
personer som genomför en utredning (Goldkuhl & Röstlinger 1998:35).
Grundläggande för min forskningsidé är att fokusera på ytterligare begrepp
och därmed styra utredarens uppmärksamhet29 när affärsverksamheter inom
strategiska allianser ska analyseras. För att uppnå detta vidgade perspektiv
hämtas begrepp från ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv som komplement
till de begrepp som redan återfinns inom Förändringsanalys. Härmed aktualiseras två alternativa strategier över hur de två perspektiven ska hanteras
gentemot varandra:
1. Genom perspektivväxling mellan de två perspektiven.
2. Genom syntes av de två perspektiven.
Perspektivväxling innebär att de två perspektiven kan hållas åtskilda från
varandra, varvid ursprungliga definitioner av och relationer mellan begrepp,
fortsättningsvis kan betraktas var för sig och således inte behöver harmoniera med varandra.
Syntes innebär att ett breddat perspektiv utvecklas, vilket hämtar begrepp
och samband från de två ursprungliga perspektiven. I samband med denna
strategi krävs att begreppen i det nya perspektivet harmonierar med varandra, samtidigt som begreppens ursprung bör kunna härledas i syntesen. Det
är också viktigt att metod och perspektiv är i harmoni med varandra, dvs. att
dessa också är kongruenta (Goldkuhl & Röstlinger,1998:35).
Frågan över hur de två perspektiven ska hanteras har varit levande under en
stor del av forskningsprocessen. Mitt slutliga ställningstagande till strategi
mognar inte fram förrän i slutet av empiristudie B och då genom ett ställningstagande att bibehålla den perspektivväxlande strategin. Avgörande för
detta ställningstagande är det kongruensmässiga problem som uppstår om en
syntes av de två perspektiven ska utformas mellan nätverksperspektivets syn
på oändlighet och dynamik, gentemot de nödvändiga strävanden till avgränsning som Förändringsanalys företräder och som den normativa utvecklingssituationen kräver. Ytterligare argumentation för mitt val av den perspektivväxlande strategin återfinns i sitt sammanhang i kapitel 7.

29

Molander (1993) skriver att metoder på ett kompetent sätt kan styra utredarens uppmärksamhet.
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2.2 Förhållningssätt
Beskrivningen av mitt förhållningssätt i samband med forskningsarbetet
delas i detta avsnitt upp i områdena forskningskaraktär, forskningsansats
och forskningens relation till de studerade verksamheterna.
2.2.1 Forskningskaraktär
De empiriska studier som genomförts är kvalitativa till sin karaktär och
bygger på ett tolkande förhållningssätt både i samband med utförande av
förändringsanalyser och i samband med utvärderingar av metodanvändningen. Med detta menar jag att utsagor över verksamhetsaspekter och
erfarenheter av metodanvändningen härrör från tolkningsprocesser där jag
intervjuat verksamhetspersonal, studerat dokumentation och i empiristudie
B även ställt frågor direkt till metodanvändaren med avsikter att uppnå
förståelse. När ett tolkande eller hermeneutiskt förhållningssätt30 på detta
vis appliceras, är det viktigt att en medvetenhet finns över viktiga styrningsfaktorer i samband med de analyser och metaanalyser som jag genomför.
Metodstöd såsom FA/SIMM och MA/SIMM, samt så småningom även
Nätverksinriktad Förändringsanalys, utgör sådana styrningsfaktorer ämnade
att fokusera viktiga områden och medföra en ökad möjlighet för att uppmärksamheten fokuseras på väsentligheter i samband med de olika analyserna. En ytterligare faktor är den förförståelse som jag har över förväntade särdrag i de metodtillämpningar som jag studerar. Min förförståelse
(mina förväntningar) kan här riskera att bli för styrande, dvs. riskera att leda
till självuppfyllelser31. Sådana risker måste jag försöka hantera genom att
ställa höga krav på min argumentation särskilt i samband med styrke- och
problemanalyser.
Med mitt tolkande förhållningssätt följer en kvalitativ karaktär på forskningsprocessen. Kvalitativa studier handlar om att karaktärisera. Ordet
”kvalitativ” står för egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen32
(Repstad, 1993). I samband med kvalitativa studier är det vanligt att man
enbart studerar en eller några få miljöer, men att dessa fallstudier istället
studeras som en helhet med ett antal konkreta nyanser, till skillnad från
kvantitativa studier där man gärna fokuserar på någon utvald variabel
(ibid:10). Kvalitativa studier kännetecknas vidare av ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller de personer som studeras
(ibid.:10), vilket också kännetecknar de empiriska studier som genomförts.
30

Se t.ex. Föllesdahl m.fl. (1993) som definierar hermeneutik som ”studiet av vad förståelse är,
och hur vi bör gå tillväga för att uppnå förståelse.”
31
Föllesdahl m.fl. (1993:149) diskuterar kring begreppet för-domar i betydelsen att våra
förväntningar kan leda till att vi bekräftar våra uppfattningar och hållningar.
32
I min forskning består fenomenet primärt av perspektiv- och metodstyrd utredning samt av
karaktärsdrag beträffande interaktion och kommunikation hos samverkande affärsprocesser .
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De empiriska studierna bygger också på principerna för aktionsforskning.
Aktionsforskning kännetecknas av att forskaren i någon mån själv deltar i de
processer som man avser att studera och genom sin forskning påverkar
utvecklingen och därmed även det studerade objektet. Checkland (1981)
menar att aktionsforskning måste basera sig på en explicit referensram (förförståelse) för att sedan utvecklas under det empiriska arbetet och där den
förändrade och fördjupade förståelsen representerar det teoretiska lärande
som ägt rum under aktionsforskningsprocessen. Walsham (1995) beskriver
fördelar med att forskaren själv deltar i samband med observation i termer
av de möjligheter som ett sådant inifrånperspektiv kan medföra i form av
den tillgänglighet som kan erhållas.
Min forskningsprocess innefattar aktionsforskning med utgångspunkt från
två nivåer: att bedriva Förändringsanalys i samspel med verksamhetspersonal, samt att handleda metodanvändaren under empiristudie B i samband
med dennes inlärningssituation beträffande Nätverksanalys. Inom båda dessa nivåer finns en utgångspunkt i explicita referensramar, vilka sedan utvecklas tillsammans med studieobjektet. Likaså ger de deltagande observationerna en mycket god tillgänglighet. Ett grundläggande ontologiskt antagande i samband med min forskningsprocess är därmed att mina studieobjekt ”rör sig” när jag studerar dem.
2.2.2 Forskningsansats

Syftet för denna avhandling delades in i fyra delsyften i syftesformuleringen
i avsnitt 1.4 ovan. Vid forskningsprocessen har olika ansatser anlagts för att
uppnå respektive delsyfte, vilka beskrivs i tabell 2 nedan.
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Tabell 2. Forskningsansatser för respektive delsyfte.

DELSYFTE
1. Studera om nätverksperspektivet
leder till en ökad verksamhetsförståelse i samband med Förändringsanalys inom samverkande
affärsprocesser inom strategiska
allianser.
2. Arbeta fram en kortare beskrivning över ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv som lämpar sig
för huvudsyfte och målgrupp.
3. Pröva och vidareutveckla ett
samlat koncept (ramverk och metodkomponent) för nätverksinriktad förändringsanalys.
4. Analysera typproblem och andra
egenskaper med fokus på interaktion och kommunikation med
potentiell relevans för samverkande affärsprocesser.

FORSKNINGSANSATS
En deduktiv ansats som utgångspunkt där Förändringsanalys först
tillämpats och därefter nätverksperspektivet.

En deduktiv ansats där djupare studier i ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv föregick perspektivanalysen och sammanställningen.
Induktivt genererad grund för vidareutveckling, samtidigt som ett
starkt deduktivt fokus styr den vidareutveckling som därefter äger
rum.
En induktiv ansats där erfarenheter
från de olika Förändringsanalyserna
grundlägger kunskapsbidragen. Nätverksperspektivet har dock i vissa
situationer fungerat deduktivt genererande för slutsatser i samband med
analyserna.

2.2.3 Triangulering
En forskningsstrategi där triangulering tillämpas, innebär att en kombinering
av någon eller några aspekter genomförs inom samma studie. En sådan
triangulering kan bidra till en mer allsidig belysning och medföra en högre
trovärdighet och relevans. Denzin (1978) identifierar fyra typer av triangulering:
1. forskartriangulering
2. datatriangulering
3. teoritriangulering
4. metodtriangulering
Med utgångspunkt från hur forskningsprocessens genomförande beskrevs i
figur 2 tidigare och med hänvisning till nästa avsnitt där genomförandet
beskrivs mer i detalj, har triangulering bedrivits enligt följande.
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2.2.3.1 Forskar- och datatriangulering
Forskartriangulering har en stor betydelse i min forskningsstrategi, eftersom
en grundläggande målsättning för en generell metod – i mitt fall en metod
för Nätverksinriktad Förändringsanalys – är att den är användbar av flera
forskare/utredare. Därför är en av mina huvudpoänger att den empiriska
metodanvändningen under empiristudie B genomförs av en annan metodanvändare med styrning av det perspektiv- och metodstöd som utarbetats.
Datatriangulering har tillämpats i min forskning. Dels har de empiriska studierna genomförts inom två skilda samverkande affärsprocesser33, dels
genom att flera olika personer och företag har intervjuats.
Tack vare forskar- och datatrianguleringen anser jag att trovärdigheten ökar
beträffande:
• Nätverksperspektivets bidrag till en bättre verksamhetsförståelse.
• Användbarheten hos Nätverksinriktad Förändringsanalys.
• Den uppnådda verksamhetsförståelsen.
2.2.3.2 Teoritriangulering
Teoritriangulering har tillämpats i samband med de empiriska studierna.
Man kan säga att mitt överordnade syfte med metodforskningen är att
metodgöra teoritriangulering mellan bakomliggande perspektiv hos Förändringsanalys (teori) och nätverksperspektivet (teori).
Tack vare perspektivväxlingen (teoritrianguleringen) möjliggörs en ökad
verksamhetsförståelse och därmed en mer trovärdig problemlösning i samband med Nätverksinriktad Förändringsanalys.
2.2.3.3 Metodtriangulering
Metodtriangulering har tillämpats i två avseenden:
1. Med utgångspunkt från forskningsprocessen som helhet har metodtriangulering tillämpats genom användandet av olika metoder såsom
intervjuer, källstudier, projektarbete etc.
2. Med utgångspunkt från de empiriska studierna har notationsformen nätverksgraf tillämpats. Eftersom denna har kompletterats till metodkomponenter inom Förändringsanalys, kan man hävda att metodtriangulering
har tillämpats inom de två empiriska studierna. Genom metodtrianguleringen har större möjligheter att beskriva verksamheten uppnåtts, samtidigt som metoderna integrerats i metodkomponenten Nätverksanalys.

33

Det är visserligen samma turistbyrå som har varit utgångspunkten i båda studierna, men affärsprocesserna har skilt sig åt.
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2.3 Forskningens uppläggning och metodval
I avsnitt 1.8 ovan presenterades en översikt över forskningsarbetets uppläggning. I föreliggande avsnitt beskrivs och motiveras genomförandet inom
de olika faserna mer ingående. En viktig aspekt för motiveringen är de olika
fasernas relation till varandra, dvs. på vilket sätt de bidrar till välgrundad
metodutveckling i enlighet med avsnittet 2.1.1 tidigare.
I figur 2 påvisades fem huvudsakliga aktiviteter (faser) som forskningsprocessen innefattar:
Fas 1 - Empiristudie A.
Fas 2 - Perspektivrekonstruktion och perspektivanalys.
Fas 3 - Empiristudie B.
Fas 4 - Analys av metodanvändning och utredningsresultat.
Fas 5 - Analys av verksamhetsaspekter.
2.3.1 Fas 1 – Empiristudie A
2.3.1.1 Bakgrunden
Jag har under många år varit intresserad av turismen som näring och fenomen.34 Jag har noterat att den enskilde producenten, t.ex. av en attraktion
eller ett vandrarhem, är beroende av övriga näringsidkare inom destinationen för att det ska vara intressant för en turist att uppehålla sig i den geografiska närheten. Jag har också noterat att den enskilde producenten i
högsta grad är beroende av att hela näringen går bra på destinationen, dvs.
att även konkurrenterna lyckas, vilket inte stämmer med den gängse synen
på den ekonomiska marknaden. Denna situation får dessutom konsekvenser
när marknadsföringsinsatser och försäljningssamverkan planeras och genomförs.35 Det är i dessa sammanhang som jag noterat ett antal intressanta
fenomen, vilka kommer att få betydelse nu när man inom näringen allt
oftare diskuterar informationssystem som stöd och affärsidé i samband med
paketering och försäljning av turismrelaterade produkter. Jag har som
systemvetare med inriktning mot Förändringsanalys uppfattningen att det
perspektiv och de metoder som finns tillgängliga inte på ett tillfredsställande
sätt till fullo bidrar med de rätta frågorna i samband med att dessa samverkande verksamheter ska förstås och utvecklas.

34

Det är främst två orsaker till att detta privatintresse finns. Jag bor i Leksand som är en välkänd
turistdestination i Sverige, samt att jag där i snart 20 år på föreningsbasis under sommartid drivit ett
vandrarhem med logi, camping och servering.
35
I Siljansområdet bedrivs turistbyråverksamheten inom ett kommersiellt bolag, Siljan Turism
AB, där de flesta näringsidkare (520 stycken) är delägare tillsammans med områdets fyra
kommuner, däribland Leksands kommun.
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Inom Högskolan Dalarna36 och inom forskningsgruppen VITS har ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv diskuterats som ett intressant perspektiv,
men av olika skäl:
• Inom Högskolan Dalarna av det företagsekonomiska skälet att nätverksperspektivet inbegriper en intressant modell för förståelsen av organisation och produktion i samband med stora evenemang, t.ex. O-ringens
femdagars och Dalecarlia Cup.
• Inom forskningsgruppen VITS av skälet att nätverksperspektivet inbegriper ett relationsfokus och fokus på att ett flertal aktörer samverkar.
Mitt intresse för ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv var främst begreppsmässigt och nätverksdynamiskt37, dvs. att jag misstänkte att perspektivet
som sådant kunde styra min uppmärksamhet som analytiker i samband med
tidiga analyser i systemutvecklingsprocessen inom samverkande affärsverksamheter.38
2.3.1.2 Valet av studieobjekt
Under hösten -97 genomförde jag en kartläggning vid fem turistbyråer inom
Bergslagen.39 En stark strävan efter ökad affärsmässighet och med inriktning mot paketförsäljning kunde konstateras, likaså att interaktionen och
därmed kommunikationen för de turistbyråer som inlett sådan verksamhet
var bristfällig och tidskrävande. Den aktuella Turistbyrån hade kommit
längst med denna affärsverksamhet bland de fem turistbyråer som studerades, varför jag där inom ramen för denna licentiatavhandling fördjupade
analysen av verksamheten kring ett sådant paketerbjudande. Det fokuserade
paketerbjudandet föreföll lämpligt ur flera aspekter:
• Det var relativt enkelt med sina två komponenter (boende och evenemangsbiljett).
• Ett stort intresse hade visats från Turistbyråns personal att analysera
verksamheten, varför tillgängligheten för mig var god.
• Stora ambitioner fanns att utveckla paketförsäljningsverksamheten, inte
minst genom utveckling av rutiner och informationssystem.
2.3.1.3 Syftet
Syftet med denna första empiriska studie, tillika den första fasen inom avhandlingen, var för det första att studera om och i så fall på vilket sätt som
verksamhetsförståelsen ökar när ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv kom36

Främst är det högskoleadjunkt Jörgen Elbe som inom sin forskarutbildning är inskriven vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och där har nätverksperspektivet som teoretisk plattform.
37
Innebörden i begreppet nätverksdynamik diskuteras närmare i kapitel 4.
38
Bakgrunden kan därmed ses som ”Context of Discovery” inför den forskningsprocess som
avhandlingen beskriver.
39
Projektet finansierades av projekt Transportcentrum inom Stiftelsen Teknikdalen och bedrevs av
mig vid fem turistbyråer inom Bergslagsregionen. Avrapportering av projektet genomfördes till
turistcheferna inom Bergslagen.

40

pletterar Förändringsanalys inom en samverkande affärsprocess. För att
kunna avgöra vilka verksamhetsaspekter som respektive perspektiv lyfter
fram, genomfördes analysen med en perspektivväxlande strategi, vilket var
möjligt eftersom min förförståelse för nätverksperspektivets begrepp och
dynamik var låg i samband med forskningsprocessens början.
Syftet var för det andra att uppnå förståelse för interaktion och kommunikation inom den samverkande affärsprocessen som grund för analysen i fas 5.
2.3.1.4 Genomförandet av empiristudie A
Den perspektivväxlande strategin i samband med genomförandet kan beskrivas i fyra delfaser:40
1. Verksamhetsdiagnos över paketutveckling och försäljning genomfördes
först i enlighet med Förändringsanalys.
2. Verksamhetsdiagnos över samma verksamhet genomfördes därefter med
”inspiration” från nätverksperspektivet.
3. Jämförande analyser lade grunden för slutsatser över identifierade verksamhetsaspekter.
4. Slutsats drogs över nätverksperspektivets betydelse för verksamhetsförståelsen.
Den perspektivväxlande strategin innebar därmed att analysen först genomfördes med fokus på den samverkande affärsprocessen med utgångspunkt
från en god kunskap om Förändringsanalys och mycket begränsad kunskap
om ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv. Seminarier hölls med Turistbyråns personal i tvåtimmarspass vid ett flertal tillfällen, där jag fungerade
som dokumentationsstöd och ritade handlingsgrafer41 på ”blädderblock”,
samt noterade uttryckta problem, mål och styrkor i samband med de aktiviteter som handlingsgraferna påvisade.
Efter en översiktlig inläsning av nätverksperspektivet (Håkansson & Snehota, 1995; Axelsson, 1996), genomfördes ånyo en analys, denna gång med
syftet att karakterisera och förstå sådana aspekter som detta perspektiv styr
uppmärksamheten till. Analysen genomförs med stöd av ytterligare ett tvåtimmarsseminarium, där jag ställde frågor (guidade intervjuer) med utgångspunkt från den nätverksöversikt som min inläsning av perspektivet medgav.
Med utgångspunkt från de båda analyserna genomfördes en sammanslagning av de identifierade verksamhetsaspekterna och en förnyad analysomgång, för vilken jag inte behövde komplettera med nya intervjuer eller
seminarier. Det visade sig vara problemanalysen som bäst påvisade den
ökade verksamhetsförståelsen som nätverksperspektivet har medfört.
40
41

I kapitel 6 beskrivs genomförandet av analysen mer ingående.
Principerna för konstruktion av handlingsgrafer beskrivs i avsnitt 3.1.
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Avslutningen på empiristudie A innebar ett ställningstagande till huruvida
nätverksperspektivet bidragit till en ökad verksamhetsförståelse i samband
med den genomförda analysen inom den samverkande affärsprocessen.
Denna slutsats, som pekade på att så är fallet, uttalades främst med stöd av
de problemgrafer som skapats. Samtidigt var jag dock medveten om att man
generellt i samband med hermeneutiska studier normalt erhåller en ökad förståelse för varje gång man återupprepar en studie. I denna empiriska studie
skulle alltså en ökad verksamhetsförståelse uppnåtts i den andra analysomgången även utan nätverksperspektivet. Jag menar dock att flera av de
aspekter som upptäcktes och som var centrala för den ökade förståelsen,
sannolikt inte hade noterats utan nätverksperspektivets styrning.
2.3.1.5 Resultaten
Empiristudie A inom fas 1 ledde till flera resultat:
• Belägg för hypotesen42 om att nätverksperspektivet har möjlighet att tillföra bl.a. begrepp som leder till ökad verksamhetsförståelse.
• Goda erfarenheter över perspektivväxling som strategi i samband med
Förändringsanalys.
• Empiriskt prövade kunskaper om “Uppsalaskolans” nätverksperspektiv.
• Förståelsekunskaper43 om intressanta fenomen som påverkar komplexiteten i den samverkande affärsprocessen som studerats inom den strategiska alliansen.
En viss försiktighet bör dock beaktas för de resultat och slutsatser som uppnåtts eftersom studiens uppläggning har en karaktär av att hitta stödjande
aspekter, dvs. har en karaktär av verifierande strategi. Det vore naturligtvis
starkare om en falsifierande strategi kunnat appliceras, men jag anser inte
detta vara kritiskt, eftersom slutsatserna dels prövas i empiristudie B, dels är
av sådan karaktär44 att de inte är avsedda att bevisa någon form av sanning.
2.3.1.6 Grundningen inom fas 1
Den formulerade hypotesen45 är i sig deduktivt härledd, dvs. den är teorigrundad i två skilda perspektiv. Genom empiristudie A empirigrundades
hypotesen, varvid förutsättningar skapades för att kunna argumentera dels
som belägg för hypotesen, dels för utformningen av perspektivbeskrivningar, arbetssätt och notationsformer.
42

Se 1.1.2.
Data finns i form av handlingsgrafer, problem- och målgrafer, interaktionsgrafer, processgrafer
samt verbala verksamhetsbeskrivningar. En sammanställning av detta material finns i rapporterna
Hultgren m.fl. (1998) och Hultgren (1998).
44
Karaktären på resultaten från huvudsyfte 1 är användbarhet, och från huvudsyfte 2 potentiellt
relevanta aspekter.
45
Hypotesen formulering var: Nätverksperspektivet tillför begrepp och synsätt för ökad verksamhetsförståelse i samband med Förändringsanalys i enlighet med SIMM inom strategiska allianser.
43
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2.3.2 Fas 2 - Perspektivrekonstruktion och perspektivanalys
2.3.2.1 Bakgrunden
Tack vare de erfarenheter av nätverksperspektivet som erhölls under fas 1,
studerade jag ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv mer ingående genom att
deltaga i forskarutbildningskursen Industriella marknaders funktionssätt
10p vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Kursen
genomfördes och examinerades av Håkan Håkansson under våren -98 och
byggde i huvudsak på Håkansson & Snehota (1995).
2.3.2.2 Syftet
Syftet med fas 2 var att beskriva, analysera, värdera och relatera perspektiven för Förändringsanalys och för ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv, samt att avslutningsvis ta ställning till hur jag skulle hantera de skilda
perspektiven i min forskning. Genomförandet av denna fas var central, eftersom perspektiv som fenomen är viktiga både som grund för och som resultat av den metodforskning som jag bedriver.
2.3.2.3 Genomförandet av fas 2
Jag identifierade ett antal aspekter som måste hanteras under denna teoretiskt inriktade fas:
• Inom Förändringsanalys finns ingen samlad beskrivning över dess
bakomliggande perspektiv, varför rekonstruktion från ett flertal källor
behövde göras. Utgångspunkten finns i Goldkuhl & Röstlinger (1988).
Ytterligare källor finns i forskningsrapporter och avhandlingar som har
anknytning till den metodforskning som bedrivits inom forskningsgruppen VITS.
• ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv är omfattande och upplevs av
många som svårtillgängligt, varför en fokusering på, för avhandlingens
syfte, relevanta aspekter behövde göras. Här kunde jag styras dels av
mina tidigare erfarenheter från Förändringsanalys hur både förståelseinriktad och normativt inriktad analys kan genomföras, dels av de erfarenheter som empiristudie A gav när nätverksperspektivet tillämpades.
• De båda perspektiven är i vissa avseenden fundamentalt olika, vars grunder är viktiga att förstå inför mina ställningstaganden över hur det
bakomliggande perspektivet i Nätverksinriktad Förändringsanalys ska
utformas46.
Metoden Kunskapsmodellering (Goldkuhl, 1999) har utvecklats som ett stöd
för att genomföra jämförande analyser mellan flera kunskapsområden i syfte
att på ett välgrundat sätt kunna jämföra och ta ställning. Metoden består av

46

Jämför med perspektivväxling och syntes i avsnitt 2.1.3.
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fyra delar, vilka ansluter sig väl till upplägget på genomförandet inom denna
teorifas inom avhandlingen (ibid):
1. Beskriv respektive kunskapsområde. Där explicit beskrivning inte finns
att tillgå, kan rekonstruktion behöva göras. För nätverksperspektivets del
kommer beskrivningen också att kunna utgöra instuderingsmaterial, dvs.
en kortversion, med syftet att användas i empiristudie B och eventuellt
vidareutvecklad inom Nätverksinriktad Förändringsanalys.
2. Analysera perspektivet för respektive kunskapsområde med avseende på
begrepp, definitioner, mål/värderingar, förklaringar och samband mellan
dessa, samt eventuella normativa kunskaper.
3. Värdera respektive perspektiv med avseende på inre logik och dess empiriska grund.
4. Relatera (jämför) de analyserade kunskapsområdena med varandra med
syfte att fokusera likheter, skillnader, styrkor och svagheter.
Jag anslöt mig till dessa fyra metodsteg, samt lade till ytterligare två:
5. Ställningstagande till hur de två perspektiven för Förändringsanalys och
”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv ska hanteras inför nästa fas, dvs.
empiristudie B. För detta ställningstagande samverkar metodstegen 1-4
enligt ovan med de empiriska studierna till en välgrundad argumentation
med utgångspunkt från mitt överordnade syfte.
6. Utarbeta arbetssätt och notationsformer inför empiristudie B. Vid utarbetande av dessa skulle även erfarenheterna från den perspektivväxlande
ansatsen under empiristudie A ligga till grund för hur begrepp, notationsformer och arbetssätt skulle utformas.
Grunddata inom denna fas utgjordes i allt väsentligt av den litteratur som rekonstruktionerna (kapitel 4) och analyserna (kapitel 5) bygger på. I samband med analyserna skapades målgrafer, vilka presenteras i kapitel 5.
2.3.2.4 Resultaten
Fas 2 ledde till flera teoretiskt genererade resultat:
• Samlade beskrivningar över de två perspektiven.
• Värderingar av respektive perspektiv med utgångspunkt från begrepp,
definitioner, mål/värderingar, förklaringskunskap och normativ kunskap.
• Kunskaper om likheter och skillnader mellan perspektiven.
• Ställningstagande över hur de två perspektiven fortsättningsvis ska hanteras gentemot varandra, närmast inför empiristudie B.
• Metodinstruktioner i form av begrepp, arbetssätt och notationsformer.
• Kortversion av ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv inför empiristudie
B, vilken sammanfaller med perspektivbeskrivningen enligt ovan.
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2.3.2.5 Grundningen inom fas 2
Den formulerade hypotesen var tidigare deduktivt härledd och empiriskt
prövad beträffande perspektivuppfattning, arbetssätt och notationsformer. I
denna fas (fas 2) teorigrundades dessa perspektivuppfattningar och bildade
därmed fundament för den fortsatta metodforskningen. I samband med den
sjätte punkten ovan, utarbetande av arbetssätt och notationsformer, interngrundades dessa med syfte att utgöra en logiskt sammanhållen beskrivning
över tillvägagångssätt inför nästa empiriska prövning i fas 3.
2.3.3 Fas 3 – Empiristudie B
2.3.3.1 Bakgrunden
Empiristudie A gav positiva erfarenheter över perspektivväxlingens möjligheter att bidra till en bättre förståelse för en samverkande affärsprocess. Den
teoretiska analysen under fas 2 har resulterat i en rekonstruktion (beskrivning) över nätverksperspektivet samt förslag till arbetssätt och notationsformer, vilka så har långt var oprövade som metodstöd. Utifrån dessa förhållanden identifierade jag några skäl till varför en ytterligare empirisk
analys borde utföras:
1. Behov av ökad reliabilitet i samband med slutsatsen att en högre verksamhetsförståelse kan erhållas när perspektivväxling mellan Förändringsanalys och nätverksperspektivet genomförs.
2. Behov av att prova perspektivbeskrivningen för att skapa förutsättningar
för att vidareutveckla dess utformning och begriplighet.
3. Behov av att prova arbetssätt och notationsformer för att skapa en mer
beprövad grund inför utformning av Nätverksinriktad Förändringsanalys.
4. Analys av en mer omfattande samverkande affärsprocess för att kunna
hitta ytterligare exempel på hur sammansättningen av ett paket kan påverka interaktionens och kommunikationens komplexitet inom den samverkande affärsprocessen.
Skälen 1, 2 och 3 är av sådan karaktär att jag inte längre var lämplig som
metodanvändare, eftersom mina befintliga förkunskaper i nätverksperspektivet omöjliggjorde detta. Ett projekt initierades därför, där en annan metodanvändare genomförde en nätverksinriktad Förändringsanalys. Projektet
bedrevs i anslutning till en c-uppsats i Informatik som genomfördes under
april till augusti 1999 och avrapporterades i Halilovic (1999). Studenten
anlade motsvarande perspektivväxlande ansats som jag gjorde under fas 1.
Den samverkande affärsprocessen bestod av fyra komponenter, vilka först
analyserades med utgångspunkt från Förändringsanalys och därefter med utgångspunkt från nätverksperspektivet under ledning av den kortfattade
beskrivning över nätverksperspektivet47 och de instruktioner över arbetssätt
som producerades under föregående fas.
47

Se avsnitt 4.2.
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2.3.3.2 Valet av studieobjekt
Uppdragsgivare och fokus inom fas 3, dvs. empiristudie B, sammanföll till
vissa delar med omständigheterna från empiristudie A, eftersom uppdragsgivaren var samma Turistbyrå och verksamheten utgjordes av paketförsäljning. De empiriska studierna hade dock följande viktiga skillnader gentemot
de tidigare studierna:
• En annan metodanvändare/utredare48, varvid forskartriangulering uppnåddes.49
• Starkare perspektivstyrning. Främst var det rekonstruktionen av relevanta
delar inom ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv som utgjorde styrning.
• Uttalat arbetssätt som stegvis påvisade hur förändringsanalysen med dess
perspektivväxlande ansats kunde genomföras.
• Analysen innefattade även analys av förändringsbehov och förslag till
förändringsåtgärder, vilket inte analysen i fas1 gjorde.
• Den studerade verksamheten var mer komplex på grund av fler ingående
komponenter i det paketerbjudande som verksamheten byggdes upp
kring.50
• Verksamheten kunde studeras med avseende på en specifik paketförsäljningssituation där även kunden kunde identifieras och utfrågas.
2.3.3.3 Syftet
Det empiriska arbetet inom fas 3 hade tre huvudsyften:
1. Öka trovärdigheten i de slutsatser att nätverksperspektivet genom perspektivväxling kan ge ökad verksamhetsförståelse för en samverkande
affärsprocess.
2. Prova perspektivbeskrivningen och det föreslagna arbetssättet som utarbetats under tidigare faser.
3. Medföra ytterligare empirisk förståelse kring interaktion och kommunikation inom samverkande affärsprocesser.
2.3.3.4 Genomförandet av empiristudie B
Studentens genomförande av analysen beskrivs mer ingående i kapitel 7, där
också resultaten av analysen återfinns. I korthet kan här noteras att studenten
styrdes av mig att tillämpa motsvarande perspektivväxlande ansats i sin
analys som jag arbetade efter under empiristudie A, dvs.:
• Genomförande av analys i enlighet med Förändringsanalys som även
inkluderade förändringsbehov och åtgärdsförslag.
• Genomförande av motsvarande analys med utgångspunkt från en
sammanställd beskrivning över nätverksperspektivet.
• Samlad analys utifrån båda perspektiven.
48

Se beskrivning nedan.
Se argumentationen om forskartriangulering i avsnitt 2.2.3 ovan..
50
Paketerbjudandet som jag benämner för ”Skidresan”, innehöll i princip tågresa, hyrbil, hotellboende och liftkort.
49
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• Jämförelser och slutsatser.
• Utvärdering av perspektivbeskrivning, metodinstruktioner och resultat.
Den viktigaste likheten i jämförelse med empiristudie A, var att studenten
vid tillämpningen av Förändringsanalys 51 inte hade några kunskaper om nätverksperspektivet. Viktigaste skillnaden var att studenten på ett samlat och
bearbetat sätt kunde läsa in sig på nätverksperspektivet och styras av den
föreslagna arbets- och notationsformen inför nätverksanalysen. Detta medförde ett starkare förhållande mellan metodstöd och perspektiv än under
empiristudie A.
Handledning genomfördes från min sida och påverkade därmed i viss mån
studentens agerande under analysarbetet. Utgångsläget för all metodstyrning
i samband med nätverksperspektivet, både den nedskrivna och den muntliga,
var den perspektivbeskrivning52 samt det arbetssätt53 som utarbetades under
föregående fas för dessa styrningsändamål. Handledningen fokuserade även
på innebörden av begreppen teori- och metoddrivet analysarbete54 som är
grundläggande för min syn på styrning av utredningsarbete.
Det forskningsmaterial som föreligger inom denna fas är:
• Arbetsmaterial hos studenten.
• Slutrapport (Halilovic, 1999).
• Handledningsmaterial såsom mail och kommenterade preliminära
analyser.
2.3.3.5 Resultaten
Empiristudie B möjliggjorde följande resultat:
• Prövad perspektivbeskrivning som grund för vidareutveckling.
• Prövat förslag till arbetssätt och notationsform som grund för vidareutveckling till ramverk och metodkomponenten Nätverksanalys.
• Utredningsrapport både med analysresultat från verksamheten och utvärdering av perspektivbeskrivning, metodinstruktioner och resultat
(Halilovic, 1999).

51

Den aktuella studenten har genomgått kurs i Förändringsanalys, samt inom kursen haft
möjlighet att tillämpa metoden i en verklig utredningssituation med gott resultat. Kunskaperna om
Förändringsanalys bedömer jag därför som goda.
52
Se 4.2.
53
Presenteras i 7.2.2.
54
Se 2.1.2.

47

2.3.3.6 Grundningen inom fas 3
Denna fas medförde empirigrundning i tre avseenden:
1. Ytterligare prövning om hypotesens rimlighet.
2. Tillämpning av perspektivbeskrivning, arbetssätt och notationsformer.
3. Ytterligare empiriskt grundade kunskaper om interaktion och kommunikation inom en samverkande affärsprocess.
Att forskartriangulering dessutom genomförs, anser jag vara grundläggande
för värdet av empiristudie B.
2.3.4 Fas 4 - Analys av metodanvändning och
utredningsresultat
2.3.4.1 Syftet
Fas 4 innebar analys av de utredningsresultat och erfarenheter som empiristudie B medförde med fokus på perspektiv och metod. Följande delsyften
kunde preciseras:
• Analysera genomförandet av utredningen under empiristudie B.
• Analysera utredningsresultaten under empiristudie B.
• Analysera problem och styrkor i samband med utredningens genomförandet och det resultat som den gav upphov till.
• Värdera utvecklingsbehov beträffande beskrivningen av nätverksperspektivet och utformningen av ramverk, arbetssätt och notationsformer.
• Utforma beskrivning av nätverksperspektivet, ramverk och metodkomponenten Nätverksanalys.
2.3.4.2 Genomförandet av fas 4
För att utvärdera perspektivbeskrivningen och det påvisade arbetssättet inom
empiristudie B, genomfördes en metodanalys. Utvärderingen utgick från
MA/SIMM’s idealtypiska utformning över hur metodanalys kan genomföras. Figur 5 nedan beskriver moment och ordning för tillämpning av metoden som grundlade genomförandet inom fas 4.
Utgångspunkten för metodanalysen var situationell, dvs. det var studentens
faktiska metodanvändning som fokuserades. I samband med detta genomfördes analys av arbetssätt med stöd av handlingsgrafer och textuell beskrivning där analysen inledningsvis fokuserade på metodanvändningen, dvs. på
de aktiviteter som studenten genomförde. Analysfokus var dessutom i denna
metodanalys även på den handledning som jag genomförde, eftersom denna
påverkar studentens metodanvändning (jämför med aktionsforskning).55

55

Inledningsvis genomförde jag noteringar (loggbok) över handledningen inom fas 3, men ansåg
efter ett tag att detta var av underordnad betydelse eftersom det inte är handledningens utformning
som är i fokus utan utformningen på arbetssätt och perspektivbeskrivning.
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Värdering av utvecklin gsbeh ov för beskrivnin g av
nätverksperspektivet sam t av m etodutformning

Utveckling av Nätverksinriktad Förändringsan alys
Perspektivbeskrivning/begrepp in om nätverksperspektivet
Ram verk
Arbetssätt
Notationsform er

Figur 5. Genomförandet under fas 4.

Analys av dokument, dvs. resultatet av metodanvändningen, genomfördes
också med stöd av de handlingsgrafer som togs fram i samband med analysen av arbetssätt enligt ovan. Dokumentanalysen utfördes karakteriserande56 för att textuellt lyfta fram intressanta verksamhetsaspekter och
möjliggöra att dessa upptäckter kunde relateras till det arbetssätt som studenten haft.
56

Se 2.1.3.
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Genom att analysera de textdokument som skapades i samband med ovanstående analys av arbetssätt och analys av dokument, kunde problem och
styrkor identifieras. Dessa fokuserade på problem och styrkor kring perspektivstyrningen och på metodanvändningen, men identifierades i kontexten av
de effekter (dokument) som de resulterade i.
Ett av avhandlingens huvudbidrag är metodutveckling. Ställningstagande
kring målgrupp och metodstruktur aktualiserades på grund av den genomförda utvärderingen av metodanvändningen under empiristudie B, varför de
avslutande delarna av analysen, analys av förändringsbehov, föregicks av
några viktiga ställningstaganden.
Ett resultat av fas 4 utgjordes av metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys genom ett ramverk och metodkomponenten Nätverksanalys.57 Utformningen, dvs. metodutvecklingen, genomfördes med ledning av principerna
för välgrundad metodutveckling58. Detta innebar att utformningen av ramverk och metodkomponenten Nätverksanalys stöddes uttryckligt i både empiriskt och teoretiskt grundad argumentation, vars utformning framgår av
figur 5 ovan. Avsikten var därmed att skälen till den metodutveckling som
jag genomförde med empiristudie B som stöd, ska framgå i analyserna i
kapitel 7.
De forskningsdata som föreligger inom fas 4 bygger på resultaten från tidigare faser och finns presenterade i kapitel 7 och 8.
2.3.4.3 Resultaten
Analyserna och utformningen under fas 4 gav följande resultat:
• En stärkt uppfattning beträffande perspektivens och perspektivväxlingens betydelse för verksamhetsförståelsen inom samverkande affärsprocesser.
• En reviderad beskrivning (sammanställning) över ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv.
• Ett ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys.
• Metodkomponenten Nätverksanalys med begrepp, arbetssätt och notationsformer.
• Fördjupade empiriska kunskaper om interaktion och kommunikation
inom mer omfattande samverkande affärsprocesser som analyseras ytterligare under fas 5.

57
58

Resultatet av återfinns i kapitel 8.
Se 2.1.1 ovan.
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2.3.4.4 Grundningen inom fas 4
I tabell 3 nedan påvisas de grundningsprocesser inom fas 4 som jag hävdar
som stöd för att syftet kunde uppnås på ett välgrundat sätt inom denna fas.
Tabell 3. Grundningsprocesserna under fas 4.

Generering

Prövning
Metod2 . Värdering och ställningsnivå
taganden kring Nätverksanalysens struktur och
tillgänglighet.
6 . Avstämning av ramverk och
metodkomponenten Nätverksanalys.
5. Diskussion kring mina
Teori3. Modifieringar av nätbegreppsuppfattningar och
nivå
verksbeskrivningen med
arbetssätt.
utgångspunkt från en bibehållen nätverksansats.
Empiri- 4. Utformning av ramverk 1. Analys av metodanvändningen,
problem och styrkor.
nivå
och metodkomponenten
Nätverksanalys.
De sex grundningsprocesserna innebar följande:
1. Utvärderingen av studentens metodanvändning under empiristudie B,
innebar en empirisk grundning (prövning) av tidigare fasers resultat.
2. De ställningstaganden som togs var ett led i en interngrundning, dvs. en
prövning på metodnivå (och perspektivnivå) av metodens interna
kongruens och avsikter.
3. Utvärderingen och ställningstaganden gav anledning att vidareutveckla
perspektivbeskrivningen, vilket innebar en genereringsprocess på teorinivå.
4. Vidareutveckling, dvs. generering på empiriska grunder, genomfördes
varvid ramverk och metodkomponenten Nätverksanalys utvecklades.
5. Prövning av begreppsuppfattningar inom den reviderade perspektivbeskrivningen gjordes med forskarstuderande inom ”Uppsalaskolans”
nätverksperspektiv.59
6. Prövning av ramverk och utformning av metodkomponenten Nätverksanalys gjordes i två seminarier inom forskningsgruppen VITS.60
59

Högskoleadjunkt och forskarstuderande Jörgen Elbe, Högskolan Dalarna och Uppsala universitet.
60
Ett seminarium genomfördes den 19/10-99 där fil. lic. Mikael Lind, Högskolan i Borås och fil.
lic. Owen Eriksson, Högskolan Dalarna deltog. Vid ett s.k. Diagnos & Design-seminarium i
Linköping den 16/2-00 presenterades och diskuterades metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys, vartefter vissa justeringar också genomfördes.
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2.3.5 Fas 5 - Analys av verksamhetsaspekter
2.3.5.1 Bakgrunden
De aspekter som analyseras och diskuteras bygger på två empiriska studier
som genomförts. Detta innebär att de aspekter som presenteras är beroende
av studiernas specifika kontext. En viss generalisering kan i enlighet med
Walsham (1995:79) göras med utgångspunkt för att diskutera ett antal
potentiellt relevanta frågor som är av generellt intresse.
2.3.5.2 Syftet
Syftet med fas 5 var att lyfta fram intressanta aspekter med fokus på interaktion och kommunikation som noterats under empiristudie A och B. Mer
konkret avsåg analysen att bidra till förståelse för:
1. Kommunikationens betydelse i en samverkande affärsprocess.
2. Aspekter som påverkar kommunikationens komplexitet.
3. Omgivningens betydelse för utveckling av en samverkande affärsprocess.
4. Ett överordnat synsätt i samband med verksamhetsutveckling inom en
samverkande affärsprocess
2.3.5.3 Genomförandet av fas 5
För att analysera och därmed utveckla förståelsekunskap med utgångspunkt
från de två genomförda studierna, har följande utförts:
• När aspekter på interaktion och kommunikation analyserades, relaterades
respektive paketerbjudande till de framtagna interaktionsgraferna.61
• När omgivningens betydelse analyserades, inte minst beträffande samverkansproblem mellan olika aktörer, grundades dessa på problemgrafer
och textuella rekonstruktioner.62 I samband med dessa analyser var
teoridrivningen stark, dvs. ”Uppsalaskolans” nätverksbegrepp och sammanhang genererade förståelse för problem som identifierats.
• Det överordnade synsättet har främst utarbetats deduktivt med utgångspunkt från de två perspektiven63 som forskningen bygger på.
Det forskningsmaterial som ligger till grund för analyserna inom fas 5
återfinns från de tidigare empiriska studierna, vilket innebär:
• Rapporter (Hultgren (1998); Hultgren m.fl. (1998); Halilovic (1999)).
• Arbetsmaterial i samband med produktionen av ovanstående rapporter.
• Analysmaterial inom avhandlingen (kapitel 6, 7 och 9).

61
62
63

I kapitel 9 återfinns flera exempel på sådana grafer.
I kapitel 6 återfinns exempel på sådana grafer och textuella rekonstruktioner.
Bakomliggande perspektiv hos Förändringsanalys och ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv.
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3

Metodmässiga utgångspunkter

Detta kapitel beskriver de metodmässiga utgångspunkter som min forskning
har haft. Först beskrivs metodfamiljen SIMM som utgör en viktig bas för
den metodutveckling som sker inom forskningsgruppen VITS. Därefter
beskrivs FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) som utgör utgångspunkten för min metodutveckling tillsammans med de vidareutvecklade versioner som avslutningsvis beskrivs i kapitlet.

3.1 SIMM-familjen
Inom forskningsgruppen VITS, vilken jag tillhör, har ett antal metoder utvecklats med en gemensam värdemässig och teoretisk grund64. Metoderna
sägs därmed tillhöra samma metodfamilj med ”efternamnet” SIMM, vilket
står för Samverkan och Situationsanpassning, Ifrågasättande och Idéutveckling, Meningsskapande och Målstyrning, samt Modellering och Metod.
Inom metodfamiljen ingår följande metodkoncept:
• Förändringsanalys – en metod för att diagnostisera verksamheter och
föreslå lämpliga åtgärder för verksamhetsutveckling (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Lind, 1996a; Christiansson, 1998).
• Verksamhets- och informationsbehovsanalys – en metod för att specificera informationssystem med utgångspunkt från verksamhetsbehov
(Goldkuhl, 1993a; Ågerfalk, 1999).
• Metodanalys – en metod för att modellera, värdera, utveckla och vidareutveckla metoder (Goldkuhl & Fristedt, 1994; Goldkuhl, 1996c).
• Kunskapsprojektering – en metod för att artikulera kunskapsbehov och
projektera kunskapsutveckling (Goldkuhl, 1998c).
• Systemstrukturering – en metod för välgrundad utformning av informationssystemarkitektur (Axelsson, 1998).
64

Den värdemässiga och teoretiska grunden rekonstrueras och analyseras i kapitel 4 och 5.
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Inom ramen för denna avhandlingsprocess berörs Kunskapsprojektering,
Metodanalys och Förändringsanalys. Kunskapsprojektering/SIMM används
som stöd för planering av forskningsprocessen och som stöd för skrivarbetet
med främst kapitel 1. Metodanalys/SIMM används som stöd för metodutveckling, vilket beskrevs ingående i avsnitt 2.1.2 ovan. Förändringsanalys
har en särställning i mitt arbete, eftersom den utgör både grund, metodstöd
samt forskningsobjekt med avsikt att vidareutveckla konceptet för att få
ökad användbarhet vid tillämpning inom strategiska allianser.
Förändringsanalys presenterades som samlad metod för verksamhetsutveckling i Goldkuhl & Röstlinger (1988)65 och har därefter genomgått en kontinuerlig vidareutveckling. Kännetecknande för FA/SIMM-1988 var ett inomorganisatoriskt fokus på den verksamhet som studerades. I avsnitt 3.2 nedan
återfinns en mer ingående beskrivning över metoden.
Mikael Lind (Lind, 1996a) vidareutvecklade FA/SIMM-1988 med avseende
på affärs- och processfokus. I avsnitt 3.3 nedan återfinns en beskrivning över
AFA/SIMM-1996, där det också framgår att den inom-organisatoriska
fokuseringen kvarstår.
Marie-Therese Christiansson vidareutvecklade konceptet för Förändringsanalys (Christiansson, 1998) mot ett inter-organisatoriskt verksamhetsfokus
mellan två parter, IOFA/SIMM-1998. I avsnitt 3.4 nedan framgår bl.a. att
den inom-organisatoriska fokuseringen förskjutits mot ett dyadfokus mellan
två berörda parter.66

3.2 FA/SIMM 1988
FA/SIMM är en metod för den inledande fasen vid verksamhetsutveckling
och utveckling av informationssystem. Metoden är utarbetad av Göran
Goldkuhl och Annie Röstlinger (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) med avsikten att vara ett konkret stöd för förståelse och utveckling av verksamheter
genom att påvisa arbetssätt och notationsformer.
Förändringsanalys avser att inta en förutsättningslös och ifrågasättande
hållning till den verksamhet som studeras. Metodanvändaren bör styras till
att först skapa sig en god verksamhetsförståelse över hur den nuvarande
verksamheten bedrivs med inriktning på utförandet, problem, mål och
styrkor. Tidiga åsikter om problemorsaker och lösningsidéer bör tonas ned
till förmån för en mer allsidig värdering av bland annat orsaker och effekter,
dvs. man vill minska risken för att ta lösningsförslag för givna.
65

Metodutvecklingen av FA/SIMM påbörjades dock 1981.
Även fortsättningsvis kommer benämningen Förändringsanalys att användas när konceptet som
sådant mer generellt åsyftas, dvs. när också de vidareutvecklade versionerna inkluderas.

66
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Den förutsättningslösa hållningen kan även beskrivas med avseende på
tänkbara resultat av en genomförd Förändringsanalys (se figur 6 nedan).
Problemuppfattningar

Förändringsanalys
Förändringsåtgärder

Ingen utveckling

Utveckling av (t.ex.):
• Verksamhetside, mål
• Organisationskultur
• Produkter/tjänster
• Produktion/distribution
• Ekonomiska
styrprinciper
• Finansiering
• Marknadsföring
• Personal
• Organisationsstruktur
• Beslutsprocesser/
planeringsprinciper
• Administrativa arbetsrutiner och datasystem

Avveckling

Figur 6. Avgränsning av Förändringsanalys. Källa Goldkuhl & Röstlinger (1988:12)

FA/SIMM’s notationsformer lyfter fram sammanhang (kontexter) i verksamheten, vilket ger ett bra stöd för att betrakta de verksamhetsprocesser
som försiggår inom verksamheten (se 3.2.1 nedan). I samband med problem-, mål- och styrkeanalyser återfinns också ett kontextuellt intresse, i anslutning till sökande och dokumenterande av orsak-effekt-sammanhang (se
3.2.2-3.2.4 nedan).
Ett inom-organisatoriskt fokus finns outtalat, bland annat genom de verksamhetsområden som avgränsas relativt tidigt i analysarbetet. Ett verksamhetsområde utgörs av företaget/organisationen i sig eller en delmängd därav.
Inom FA/SIMM identifieras fem analysområden:
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•
•
•
•
•

Verksamhetsanalys
Problemanalys
Målanalys
Analys av förändringsbehov
Analys av förändringsåtgärder

Efter det att FA/SIMM-1988 presenterats som samlat koncept, har vidareutveckling bedrivits med avseende på analysområdet styrkeanalys (Röstlinger, 1993) samt på en komponentbaserad metodsyn varvid begreppet
ramverk introducerades (Goldkuhl & Röstlinger, 1994). Verksamhetsanalys,
problemanalys, målanalys och styrkeanalys kan tillsammans med analys av
förändringsbehov därmed betraktas som metodkomponenter för att genomföra verksamhetsdiagnos, medan analys av förändringsåtgärder kan ses som
ett senare steg i Förändringsanalysen (se figur 7 nedan).

Fastställa
förutsättningar

Verksamhetsdiagnos

Analys av
förändringsåtgärder

Beslut

Figur 7. Ramverk för FA/SIMM. Källa: Goldkuhl & Röstlinger, 1994.

FA/SIMM grundlägger det perspektiv som utvecklingsbidragen AFA/SIMM
och IOFA/SIMM bygger vidare på. En mer omfattande beskrivning och
värdering av detta bakomliggande perspektiv återfinns i kapitel 4 och 5.
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3.2.1 Verksamhetsanalys
Verksamhetsanalys kan göras för både den nuvarande verksamheten och för
att utforma en framtida verksamhet. Under en verksamhetsanalys bör svar
ges på frågor såsom:
• Hur fungerar/genomförs verksamheten i nuläget?
• Hur kommer verksamheten att fungera i framtiden om vi genomför vissa
förändringar?
Fokus är på återkommande verksamhetsprocesser, vilka stöds av de kontextuellt inriktade notationsformerna när analys av verksamhetsstrukturer genomförs. I ett verksamhetsområdesdokument beskrivs vilket område som
analysen fokuserar, samt vilka angränsande områden som man inte avser att
fokusera. Därefter beskriver och analyserar man handlingsmönstret, dvs. hur
olika aktiviteter är relaterade till varandra. I samband med att en sådan verksamhetslogik beskrivs i handlingsgrafer, kommer följande aspekter särskilt
att lyftas fram67:
• Ordningsföljd mellan aktiviteter.
• Initiering av aktiviteter.
• Aktiviteters alternativa resultat/förutsättningar.
• Aktiviteters kombinerade resultat/förutsättningar.
• Ibland förekommande resultat/förutsättningar.
• Villkorliga resultat/förutsättningar.
• Utförare.
• Stöd från informationssystem.
Genom att en handlingsgraf beskriver en verksamhetskontext, kommer ett
flertal sådana grafer normalt att behöva tas fram för att kunna beskriva en
verksamhet som helhet. Figur 8 nedan beskriver hur olika verksamhetskontexter ”flätas ihop”. Den kontextuella beskrivningsansatsen stöder
processorienterade koncept såsom Process Innovation (Davenport, 1993)
och Business Process Reengineering - BPR (Hammer, 1990).
Handlingsgrafen kan användas på olika detaljeringsnivåer - från det översiktliga flödet genom verksamheten, till detaljerade aktivitetskedjor där informationsvägar och verksamhetslogik kan inrymmas. Om en funktionell
översiktsbeskrivning däremot efterfrågas, dvs. en kompositionell ansats68,
erbjuder handlingsgraferna dåligt stöd.

67

Se figur 2 för ett exempel på en handlingsgraf.
Ett exempel på en sådan kompositionell ansats (eller hierarkisk ansats) är ISAC (se Goldkuhl,
Nilsson, Röstlinger, 1981; Boström, Nilsson, Selldén, 1986).
68
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Figur 8. Olika verksamhetskontexter. Källa: Goldkuhl (1995).

3.2.2 Problemanalys
Syftet med att genomföra problemanalys är att utveckla kunskap om problemsituationen inom det avgränsade verksamhetsområdet. Efter en genomförd problemanalys bör svar finnas på frågeställningar såsom:
• Vilka är de viktigaste problemorsakerna?
• Vilka är de viktigaste problemeffekterna (symptomen)?
• Vilka eventuella ”onda cirklar” (se nedan) existerar?
Att genomföra problemanalys innebär därmed ett ständigt ifrågasättande
över vad som orsakar ett problem och vilka effekter som detta medför. I
figur 28 återfinns ett exempel på notationsformen för problemgrafer.
Arbetet med att genomföra problemanalyser delas in i fyra arbetsmoment
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988):
1. Problemområdesavgränsning – Att fokusera de problem och det verksamhetsområde som man avser att arbeta vidare med.
2. Identifiering och formulering av problem – Att ta utgångspunkt i de
situationer som upplevs som problematiska och utifrån dessa artikulera
de problemuppfattningar som existerar.
3. Problemområdesindelning – Att strukturera de identifierade och formulerade problemen i områden, varvid ett färre antal problemutsagor kan
analyseras åt gången. Olika områden bör sinsemellan hänga ihop.
4. Analys av problemsamband – Att med hjälp av notationsformen för problemgrafer analysera de samband över orsaker och effekter som de olika
problemutsagorna anses ha med varandra.
Problemgraferna är en källa till ifrågasättanden, dvs. graferna kan vara frågegenererande genom de problemsamband som identifierats. Även problemorsaker och problemeffekter som inte identifierats kan vara frågegenererande.69
69

Ett exempel: (noten fortsätter på nästa sida)
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När problemsambanden påvisar så kallade ”onda cirklar”, finns en stor anledning till ytterligare uppmärksamhet. En ”ond cirkel” föreligger när ett
problem samtidigt är (direkt eller indirekt) orsak till och effekt av något
annat problem (se figur 9 nedan).

Problem A

Problem B

Problem C

Figur 9. ”Onda cirklar”. Källa: Goldkuhl & Röstlinger, 1988.

3.2.3 Målanalys
Syftet med att genomföra målanalys är att identifiera och fastställa de mål
som ska gälla inom det avgränsade verksamhetsområdet. Efter en genomförd målanalys bör svar finnas på frågeställningar såsom:
• Vilka mål vill vi uppnå med verksamheten?
• Vilka huvudmål är viktiga att uppnå?
• Vilka delmål (medel) måste vara uppfyllda för att verksamheten ska
kunna uppnå huvudmålen?
• Vilka eventuella målkonflikter existerar?
Att genomföra målanalys innebär ofta ett iterativt arbete genom hela
Förändringsanalysen. Målen kan härröra från olika syften och nivåer:
• Löpande verksamhetsmål i den nuvarande verksamheten.
• Löpande verksamhetsmål att gälla för den framtida verksamheten.
• Förändringsmål i samband med problemlösning eller design.
•

Ej angivna problemorsaker, såsom vid problemet hög personalomsättning om orsakerna alternativ arbetsmarknad och hög medelålder anges som enda orsaker. Om även problemorsaken
dålig personalpolitik hade identifierats, kunde tolkningen av problemsituationen blivit
annorlunda.
• Ej angivna problemeffekter såsom att problemet hög personalomsättning endast leder till
problemeffekten många nyanställningar och inte också till hög felfrekvens i produktionen.
De båda exemplen påvisar behovet och värdet av sådana ifrågasättanden.
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Arbetet med att genomföra målanalyser delas in i fyra arbetsmoment (Goldkuhl & Röstlinger, 1988):
1. Målidentifiering – Att identifiera viktiga verksamhetsmål med utgångspunkt från verksamhetens upplevda mål (t.ex. dokument och utsagor), samt från den ofta genomförda problemanalysen70.
2. Analys av målsamband – Att analysera de samband som är relevanta att
ha kunskaper om mellan de olika målutsagorna. Målsambanden kan vara
direkt och indirekt stödjande, dvs. att samstämmighet råder, samt
stridande, dvs. att motstridighet (målkonflikt) råder. Figur 10 nedan
påvisar principen för detta.
3. Målvärdering – Att kritiskt granska och värdera befintliga mål och
samband, med avsikten att eventuellt föreslå förändring av vissa mål71.
4. Målbestämning – Att fastställa framtida mål för verksamheten.

Mål A

stödjande målsamband

x
Mål B

x

motverkande målsamband

Mål C

Mål D

Figur 10. Direkta, indirekta och motverkande målsamband.

3.2.4 Styrkeanalys
Styrkeanalysen har utvecklats som en metodkomponent (Röstlinger, 1993)
för att stödja analysen av aspekter som betraktas som fungerande och viktiga för den befintliga verksamheten. Avsikten är bland annat att inte tappa
bort aspekter som faktiskt fungerar och har potential att utvecklas ytterligare, eftersom främst problemanalysen annars kan tendera att få allt för
stor uppmärksamhet. En styrka kan existera och förstärkas tack vare andra
styrkor/orsaker. Figur 11 nedan visar principen för styrkeanalysens notationsform styrkegrafen, vars arbetssätt är motsvarande som vid problemanalys.

70
71

Varje problem indikerar ett mål som inte upplevs vara uppfyllt.
Att förändra målsituationen i en verksamhet är en del av problemlösningsprocessen.
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Styrka D

Styrka C

Styrka E

Styrka B

Styrka A
Figur 11. Direkta och indirekta styrkesamband.

3.2.5 Analys av förändringsbehov
Analys av förändringsbehov innebär att en samlad värdering genomförs med
utgångspunkt från de kunskaper som analyserna av verksamhetsstrukturer,
problem, mål och styrkor resulterat i. Ibland används benämningen sammanfattande värdering för detta analysmoment.
Efter analysen av förändringsbehov bör svar finnas på frågan:
• Vilka behov är så angelägna att förändringsåtgärder ska eftersökas?
Argumentationen till varför ett behov anses existera ska vara genomskinlig,
dvs. en tydlighet ska finnas mellan ett formulerat behov och de problem,
mål och styrkor som behovet argumentativt motiveras av. En tydlighet över
hur verksamhetsstrukturen ser ut i anslutning till behovssituationen ska
också finnas.
Den notationsform som kan kopplas till detta analysmoment är behovslistan
i enlighet med tabell 4. Det bör eftersträvas att göra behovsskrivningarna
relativt vaga så att de endast påvisar förändringsriktningar. Konkreta utvecklingsåtgärder bör anstå till nästa analyssteg i ramverket, analys av förändringsåtgärder, bl.a. eftersom genomskinligheten är lättare att upprätthålla om
behov och åtgärdsförslag hålls separerade.

Tabell 4. Notationsformen för Analys av förändringsbehov.

Förändringsbehov
B1 Minskat lagersvinn
B2 Förbättrad ankomst
Kontroll
B3 Ökad lageromsättningshastighet

Problem
P2, P34
P8, P23

Styrkor
S3
S4

Mål
M4, M8
M4, M9

P8, P24

-

M3, M6, M12
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3.2.6 Analys av förändringsåtgärder
Syftet med analys av förändringsåtgärder är att föreslå och fastställa en
lämplig kombination av förändringsåtgärder som tillfredsställer de utpekade
förändringsbehoven under föregående analyssteg. Efter analys av förändringsåtgärder bör svar på följande frågor finnas:
• Vilka åtgärder ska genomföras?
• Finns olika ambitionsnivåer?
• Vilka problem löses (och återstår) efter att åtgärdsförslagen genomförts?
• Vilka resultat/mål uppnås med åtgärderna?
• Vad händer om inte åtgärderna genomförs?
Den notationsform som kan kopplas till detta analysmoment exemplifieras i
en åtgärdslista i enlighet med tabell 5.
Tabell 5. Notationsformen för Analys av förändringsåtgärder.

Åtgärdsförslag
Å1 Utveckla inrapporteringsrutinen på lagret
Å2 Utred möjligheten med lagerlös produktion
Genom starkare koppling till leverantör X

Behov
B1, B2
B3

De föreslagna/bestämda åtgärdsförslagen bör konkretiseras och beskrivas
mer i detalj genom t.ex. konsekvensbeskrivningar, handlingsgrafer (framtida
verksamhetsstruktur) och ekonomiska kalkyler. En genomskinlighet bör
även finnas mellan förändringsåtgärder och de tidigare fastställda förändringsbehoven. I samband med åtgärdsförslagen framgår vanligtvis det breda
verksamhetsfokus som kännetecknar Förändringsanalysen.

3.3 AFA/SIMM 1996
Affärsprocessinriktad Förändringsanalys inom SIMM-familjen (AFA/
SIMM) är en metod som fokuserar de affärer som bedrivs inom en verksamhet med utgångspunkt från ett processperspektiv. Avsikten är att skapa goda
förutsättningar för genomförandet av affärsprocessinriktad verksamhetsutveckling och därmed uppnå att aktiviteter som genomförs i verksamheten
bidrar till ökat värde för kunden.
Inom sin licentiatavhandling har Mikael Lind72 (Lind, 1996a) särskilt vidareutvecklat FA/SIMM med avseende på principer för avgränsning och indelning av verksamheters olika affärsprocesser. I samband med detta har
viktiga begrepp fokuserats och även utvecklats. Dessutom har lämpliga
72

Mikael Lind tillhör forskningsgruppen VITS.
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arbetssätt utvecklats för att stödja genomförandet av affärsprocessinriktad
Förändringsanalys med tillhörande notationsformer.
En affärsprocess beskriver ett sätt för verksamheten att bedriva affärer.
Innebörden av begreppet affärsprocess är enligt Lind (1996a) där han stöder
sig på Goldkuhl (1995):
”en helhet av sammanhängande aktiviteter, som ofta genomförs av
olika producerande aktörer (olika ansvarsområden), och som omvandlar och förädlar input till produkter, genom utnyttjande av infrastrukturer, där resulterande produkter ska ha ett påtagligt värde för
kunden, genom att lösa problem/uppgifter för kunden.”
Ett viktigt bidrag genom AFA/SIMM är problematiseringen kring avgränsning och indelning av olika affärsprocesser. En affärsprocess skär horisontellt genom en verksamhet. Aktiviteter i en affärsprocess kan inte utföras
oberoende av varandra, utan det finns en viss logisk ordning mellan dem.
Detsamma gäller de kommunikativa och materiella handlingar som en
affärsprocess innehåller. Viktigt är den starka kundfokuseringen, där en
stark värdegrund finns i att det som görs också ska bidra till en ökad
kundnytta.
Utgångspunkten är att man utgår från ett affärsscenario och rekonstruerar
detta på detaljnivå med stöd av handlingsgrafer. Utifrån detta typfall analyseras övriga sätt att genomföra affärer med avseende på faserna i den
affärsgeneriska modellen (BAT73). Avvikelserna kan dels vara en variation i
affärsflödet inom ramen för en och samma affärsprocess, dels vara underlag
för ytterligare affärsprocesser.
I ett affärsprocesstänkande är det viktigt att kunna betrakta affärsprocessernas flödesmässiga helhet på en övergripande nivå. Inom AFA/SIMM har
därför processgrafer utvecklats, vilket är en notationsform för dessa ändamål. Med utgångspunkt från de rekonstruerade affärsprocesserna grupperas
de olika aktiviteterna i olika aktivitetssamlingar. Struktureringen görs med
avseende på karaktären på de identifierade aktivitetssamlingarna, varvid
begreppen primärprocess och sekundärprocess lanseras. En aktivitetssamling som genomförs direkt mot en specifik kund, tillhör en primärprocess. Övriga aktivitetssamlingar, vilka därmed utförs gentemot potentiella kunder, tillhör en av vanligtvis flera sekundärprocesser. Sekundärprocesser särskiljs dessutom i sekundära delprocesser av förutsättningskaraktär och sekundära delprocesser av konsekvenskaraktär. Figur 12 nedan
exemplifierar en processgraf där begreppen enligt ovan har markerats.
73

BAT är en förkortning av Business Action Theory (Goldkuhl, 1998a) och beskrivs i avsnitt
4.1.6 nedan.
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Kund

Primär delprocess

Aktivitetssamling 1

Sekundär delprocess av
förutsättningskaraktär

Aktivitetssamling 2

Aktivitetssamling 1

Aktivitetssamling 3

Materialflöde
Informationsflöde

Kund
Aktivitetssamling 5

Sekundär delprocess av
konsekvenskaraktär

Figur 12. Processgrafens principiella uppbyggnad. Källa Lind (1996).

En affärsprocess betraktas i processgrafen ur ett kommunikativt perspektiv74
genom att den affärsgeneriska modellen utnyttjas som en sammanhållande
kraft. Den beskrivna kund-till-kund-processen som framgår i den primära
delprocessen i figuren ovan, är speciellt relevant i tjänsteproducerande
sammanhang, eftersom produktionen är kundspecifik och att kunden oftast
deltar.
Olika affärsprocesser kan samexistera med varandra på så sätt att de sambrukar vissa delprocesser (Lind, 1996b), vilka benämns överlagrade affärsprocesser. En överlagrad affärsprocess utnyttjar gemensam infrastruktur och
kan innehålla samma aktivitetssamlingar och även samma delprocesser som
andra affärsprocesser inom verksamheten. Detta syns tydligt när processgrafer från olika affärsprocesser jämförs med varandra. Förutom processgrafer ”ärver” AFA/SIMM de notationsformer som ingår i FA/SIMM, t.ex.
problemgrafer och handlingsgrafer.
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Se beskrivningen av det kommunikativa perspektivet i avsnitt 4.1.3 nedan.
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När beskrivningar ska skapas över affärsprocesser i strategiska allianser,
kommer inter-organisatoriska affärsprocesser att behöva hanteras. AFA/
SIMM har inte diskuterat hur begrepp, arbetssätt och notationsformer bör
hanteras för sådana sammanhang. En effekt av detta i min forskning har
varit att begreppet samverkande affärsprocess inte fanns tillgängligt i samband med mina empiriska studier, utan identifierades75 med utgångspunkt
från dessa i ett sent skede.

3.4 IOFA/SIMM 1998
Marie-Therese Christiansson presenterade i sin licentiatavhandling (Christiansson, 1998) en vidareutveckling av FA/SIMM med inriktning mot
gemensam verksamhetsutveckling mellan två parter. Sådana utvecklingssituationer är allt vanligare, t.ex. när EDI (Electronic Data Interchange) eller
annan inter-organisatorisk IT-samverkan ska införas. Förutom fokusering på
lämpliga arbets- och notationsformer, fokuserades även olika aspekter på
samverkan vid utveckling mellan de två parterna.
Utgångspunkten för IOFA/SIMM är utvecklingen av inter-organisatoriska
informationssystem, IOIS. Den inriktning som metoden har är att dessa IOIS
ska utvecklas ändamålsenligt för respektive part, men också i samverkan
med annan/andra verksamheter. Med IOIS avses en etablerad relation mellan
två eller flera verksamheter som innebär att kommunikationen och
datautbytet är formaliserade så att data direkt kan behandlas av de berörda
verksamheternas interna informationssystem. Informationsbehandlingen kan
vara både automatiserad och manuell. Datautbyte mellan verksamheter
genom t.ex. elektronisk post och externa databaser faller normalt utanför
metodens område. IOFA/SIMM definieras med utgångspunkt från ett ramverk i enlighet med figur 13 nedan. Ramverket beskrivs i en ”maxivariant”
med avsikten att metodanvändaren i samband med varje tillämpningssituation ska situationsanpassa utformningen.

75

Begreppspreciseringen genomfördes i samband med ett seminarium (991019) där mina forskningsresultat presenterades.
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Fastställa projektförutsättningar

Verksamhetsdiagnos
Verksamhetsanalys

&/

Styrkeanalys

&/

Interaktionsanalys &/

Begreppsanalys

&/

Problemanalys

&/

….

Målanalys

Analys av
förändringsbehov

Åtgärdsstudie
Analys av åtgärder
och dess effekter

&/

Analys av samverkanseffekter

&/

Uppföljning av åtgärder/samverkan

….

Figur 13. Ramverk över metoden för inter-organisatorisk verksamhetsutveckling. Källa:
Christiansson (1998:198).

Ramverket påvisar motsvarande struktur som för FA/SIMM, där diagnos
över nuvarande verksamheter föregår analys av åtgärdsförslag. IOFA/SIMM
har dock utvecklats i förhållande till FA/SIMM genom nyutveckling eller
anpassning beträffande de komponenter som gråmarkerats i figuren. I ramverket är det särskilt den nyutvecklade komponenten interaktionsanalys i
samband med verksamhetsdiagnosen som jag vill lyfta fram inom min
forskning.
Interaktionsanalysen bygger liksom FA och AFA på det kommunikativa
perspektivet76, vilket tydliggör att kommunikation - med eller utan informationssystem - innebär mer än bara utbyte av information. Den notationsform som lyfts fram är interaktionsgrafen, vilken visar den interaktion som
inblandade parter har med varandra i ett sammanhang. En interaktionsgraf
kan härledas från FA/SIMM’s handlingsgrafer eftersom de utgör en abstraktion av ett handlingsflöde, där fokusering görs på de inblandade aktörerna
och deras utbyte av information och material (se figur 14 nedan). Samtidigt
visualiserar notationsformen hur affärslogiken är uppbygd, vilket är ytterligare en bra egenskap när samverkande affärsprocesser ska beskrivas.

76

Se 4.1.3 där kommunikationsforskare som Austin, Searle och Habermas refereras.
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Part A

Start

Part B

Part C

information

material
villkor
slut

Figur 14. Interaktionsgrafens principiella utseende. Källa: Christiansson, (1996).

Jag ser ett stort värde i det inter-organisatoriska perspektivet som IOFA/
SIMM antagit, eftersom det därmed betraktar verksamheter och verksamhetsutveckling som bedrivs i samverkan mellan olika parter. IOFA/SIMM
har empiriskt grundats i studier med två parter som interagerar. Enligt Christiansson (1998:197) skulle inte metoden IOFA/SIMM behöva förändras
särskilt mycket om också tredje part (såsom kundens kund) skulle involveras
i utvecklingen. Jag håller inte med om just detta. Visserligen är det rimligt
att anta att utvecklingen av affärslogik och informationssystem i princip blir
motsvarande även när fler parter involveras. Problemet är dock att många
ytterligare aspekter aktualiseras, såsom intressekonflikter, andra aktörers
övriga (och kanske viktigare) relationer och informationssystem, reaktioner
och motreaktioner i flera led på genomförda utvecklingsåtgärder. Möjligheterna till styrning och kontroll minskar enligt mina erfarenheter vartefter
som antalet aktörer ökar och därmed förändras behovet av metodstöd. Den
symmetriska ambitionen (opartiskheten och förhållandet till uppdragsgivaren77) blir sannolikt också svårare att hantera med ett ökat antal aktörer.

77

Se ytterligare diskussion om detta i kapitel 10.
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4

Grundläggande perspektiv

Ett av avhandlingens syften är att presentera en vidareutvecklad metodversion (metod och grundläggande perspektiv) inom SIMM-familjen. Utvecklingen görs med utgångspunkt från att tidigare inriktningar inom metodfamiljen inte varit utvecklade med fokus på samverkande affärsprocesser där
ett flertal företag deltar. Utgångspunkten (mitt huvudperspektiv) är FA/
SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) och den vidareutveckling som
beskrevs i kapitel 3. I detta kapitel beskrivs först grundläggande perspektiv
inom Förändringsanalys och därefter grundläggande perspektiv inom ”Uppsalaskolan” (Håkansson & Snehota, 1995).

4.1 Grundläggande perspektiv inom Förändringsanalys
Utgångsläget för perspektiv och metoder inom Förändringsanalys är s.k. humaninfologi (Goldkuhl, 1992). Detta perspektiv innebär en reaktion mot det
systeminfologiska perspektivet med rötter i det klassiska systemperspektivet
(se t.ex. Langefors, 1966). Skillnaden kan kort beskrivas på följande sätt
(Goldkuhl, 1992):
• Inom humaninfologin intresserar man sig för social aktörsteori, vilken
bygger på, men överskrider den systemteoretiska infologiska traditionen.
• Övergången från infologi till humaninfologi medför att man fokuserar på
kommunikation och språk istället för på data och information.
Grundläggande för det humaninfologiska perspektivet är den dialektiska
förståelsen av den sociala omvärlden inom vilket socialfenomenologin är en
viktig grundsten (Goldkuhl, 1992). Inom socialfenomenologin fokuseras
människan och dennes relation till omgivningen, dvs. hur hon påverkar och
påverkas av omgivningen (se även Berger & Luckman, 1979).
Inom Förändringsanalys har handlingsbegreppet och aktörsbegreppet varit
centrala sedan länge för att skapa förståelse för informationssystem, system-
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utveckling och förändringsarbete. Informationssystem är handlingssystem
(Goldkuhl, 1996a) och människor ska betraktas som aktörer i betydelsen
meningsskapande, medvetna, handlande, språkanvändande och sociala varelser (Goldkuhl, 1990). Under senare tid har handlingsbegreppet också
legat till grund för perspektivutveckling inom forskningsgruppen VITS kring
verksamhetsbegreppet under benämningen praktikteori och den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1998).78
Ett specialfall av praktik är affärsverksamhet, kring vilken perspektivutveckling med utgångspunkt från handlingsbegreppet har ägt rum under benämningarna affärsaktsteori, den affärsgeneriska modellen eller Business Action
Theory (BAT) (Goldkuhl, 1998a).79 Syftet med den affärsgeneriska modellen
är att öka förståelsen kring affärssamverkan och inter-organisatoriska relationer, vilket är av stort värde när många parter är berörda inom en affärsprocess.
4.1.1 Handlingsbegreppet
Inom metodfamiljen SIMM utgår innebörden i handlingsbegreppet från Aristoteles klassiska handlingsteori (Goldkuhl, 1998b:3). Aristoteles (1988)
skiljer mellan två handlingstyper som bygger på olika kunskapsformer och
rationalitet (Goldkuhl, 1998b:3):
• Fronesis där fokus är kunskap om det rätta handlandet.
• Techne där kunskap och förmåga fokuseras för att framställa produkter.
Begreppet praxis använder Aristoteles som handlingsbegrepp för fronesis.
Vid framställning av artefakter baserade på techne som kunskap krävs social
interaktion och koordination, dvs. samtal och samverkan som medel för
produktion (ibid:4). I samband med informationssystem så är systemutvecklingsarbete både social interaktion (praxis baserad på fronesis) och teknisk
designprocess (baserad på techne), dessutom går de till vissa delar in i
varandra (ibid:4).
Med Max Weber som utgångspunkt utvidgas handlingsbegreppets innebörd.
Denna utvidgning skapar grund för att fokusera på sociala aspekter i samband med handling. Weber betonar att handlingar görs gentemot andra aktörers förväntningar (Weber, 1983). Weber delar vidare in handlingsbegreppet
i fyra handlingstyper:
• Målrationellt handlande (såsom utnyttjande av medel för att uppnå mål).
• Värderationellt handlande (såsom uttryck för värden).
• Affektivt handlande (såsom baserat på känslor och affektiva reaktioner).
• Traditionellt handlande (såsom baserat på traditioner och vanor).
78
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Den praktikgeneriska modellen beskrivs i avsnitt 4.1.5.
Den affärsgeneriska modellen beskrivs i avsnitt 4.1.6.
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Mänskligt beteende är meningsfullt och intentionellt. Weber anser att målrationellt och värderationellt handlande är objektivt handlande, medan affektivt och traditionellt handlande ska betraktas som subjektivt handlande. De
fyra handlingstyperna enligt Weber (1983:19) är att betrakta som idealtyper,
eftersom det är mycket sällan som en handling, i synnerhet en social handling, är orienterad på endast ett av sätten. Handlingar är därmed flerfunktionella till sin karaktär (Goldkuhl, 1998b:3).
En handling kan ses som en rörelse från ett utgångsläge till ett mål, vilket
illustreras i figur 15. Det räcker alltså inte bara med att förstå handlingens
intention, man behöver också förstå utgångspunkten.

Handling

Utgångspunkt

Målpunkt

Figur 15. Handling som rörelse. Källa Goldkuhl, 1990.

Vanligen innebär en handling att en aktiv handling utförs. En handling kan
även vara av typen ”underlåtelsehandling”, dvs. vi undviker att utföra vissa
handlingar. Vissa handlingar innebär att vi åstadkommer förändring, medan
andra handlingar innebär att vi förhindrar förändring. Dessa fyra handlingstyper kan beskrivas i två dimensioner enligt tabell 6. (von Wright, 1981)
Tabell 6. Handlingstyper. Källa Goldkuhl, 1990.

Produktiv
Åstadkomma förändring

Ingripande handling
(”aktiv”)
Underlåtelsehandling Låta något förändras
(”passiv”)

Preventiv
Förhindra förändring
Lämna något oförändrat

4.1.2 Aktörers handlande
Människan som aktör har en nära koppling till handling eftersom hon dels
påverkas av andras (omgivningens) handlingar, dels själv genom handlingar
agerar gentemot omgivningen. Ur ett verksamhetsinriktat perspektiv kan en
aktör beskrivas som en meningsskapande människa som är, medveten, handlande, språkanvändande och social (Goldkuhl, 1982). Figur 16 visar dessutom att människans ageranden styrs av den förförståelse som hon har i form
av föreställningar, kategorier, värderingar, intentioner och känslor (Goldkuhl, 1990).

71

Föreställningar
Kategorier
Värderingar
Intentioner
Känslor
Tolkning

Påverkan från
omgivningen

Handling

Påverkan på
omgivningen

OMVÄRLD
Andra människor med
• Språkliga symboler
• Utomspråkliga uttryck
och handlingar
Kulturobjekt
Naturen

Figur 16. Människan i världen. Källa Goldkuhl, 1990.

En handling leder inte alltid till avsedda effekter. Handlingar innebär ofta att
man vill påverka något fysiskt objekt över vilket man inte har full kunskap
eller kontroll. Handlingarna kan också vara socialt betingade, såsom när
man genom att kommunicera försöker få en annan aktör att utföra en handling. I dessa situationer kan andra aktörers tolkningar och (mot-)handlingar
innebära att den ursprungliga intentionen inte uppfylls. (Goldkuhl, 1990)
Handlingar är även reflexiva, dvs. en aktör tar själv del av sina egna handlingar varvid handlingarna alltså återverkar på aktören (Goldkuhl, 1990;
Giddens, 1984) såsom i figur 17.
För att förstå en människas handlingar måste man sätta sig in i dennes situation och försöka se verkligheten med den människans perspektiv (Goldkuhl,
1990). Med utgångspunkt från detta kan man se människan som rationell
och som handlande utifrån sina subjektivt uppfattade goda grunder och skäl
(Ödman, 1979). En handling måste alltså betraktas i sitt sammanhang.
Tiden är också central för aktörers handlande. När en handling tolkas, rör vi
oss tidsmässigt från en utgångspunkt mot ett mål (aktörens intention). Lika
lite som en handling genomförs i ett socialt vakuum utförs den i ett historiskt
vakuum (Goldkuhl, 1990:15). Man behöver förstå en aktörs tidigare erfarenheter, föreställningar, kategorier och värderingar (figur 16 ovan). Dessa
tidigare erfarenheter kommer att påverka aktörens tolkning av situationen
(ibid). Ursprungssituationen och aktörens tolkning av denna, dvs. nutid, är
också central för handlingen, likaså aktörens intentioner, dvs. framtid
(Ödman, 1979).
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AKTÖR

Förförståelse

Förståelseutveckling

Ursprungssituation

Tolkning

Skäl
Intentioner

Handling

Avsiktsbestämmande
Reflexiv
återverkan

Förändrad
situation

Figur 17. Handlingens bakgrund och genomförande. Källa Goldkuhl 1990.

4.1.3 Kommunikation som handling
Det handlingsperspektiv som är grundläggande för Förändringsanalys tar
också sin utgångspunkt hos kommunikationsforskare och språkfilosofer som
Silverman, Austin, Searle och Habermas. Silverman (1979) säger:
”The meaning of the social world is given to us by the past history and
present structure of society. Social reality is ”predefined” in the very
language in which we are socialized. Language provides us with categories which define as well as distinguish experiences.”
Vårt språk är ett resultat av våra erfarenheter. Eftersom vi har olika erfarenheter, kommer också de kategorier som språket innefattar att ha olika innebörd för olika människor. Socialt och kulturellt umgänge leder dock till att
en viss likformighet mellan människors uppfattning om olika kategorier
uppstår, dvs. kategorier blir intersubjektiva. (Goldkuhl, 1990)
Att kommunicera är att handla. En människa som säger (eller skriver) något
utför en kommunikationsakt, dvs. en språklig handling som innebär utförande av flera språkliga funktioner (Goldkuhl, 1990). Ett meddelande mellan
två personer handlar alltid om något (ett ämne), men det har också en relation till mottagaren (ett syfte till påverkan på mottagaren) (ibid). Dessa
funktioner beskrivs enligt Bühler (1934) som:
•
Symptom (uttryck)
•
Symbol (ämne)
•
Signal (påverkan)
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Linell (1979) redovisar en fjärde funktion:
•
Kontakt (relationsreglering)
Oftast är samtliga fyra funktioner berörda när en språklig handling utförs,
eftersom yttranden är flerfunktionella. Goldkuhl (1990:19) ger följande
exempel där tre olika satser handlar om ungefär samma sak, men där budskapet skiljer tack vare att olika funktioner framhävs:
•
Uttryck (symptom)
”någon säger…”
•
Referent/ämne (symbol)
”…säger något…”
•
Påverkan (signal)
”…säger…till någon”
•
Relationsreglering (kontakt) ”någon säger …till någon”
Det är den unika kombinationen av de fyra olika språkfunktionerna som avgör karaktären på den typ av talakt som yttras (Goldkuhl, 1998b). Exemplen
visar även att kommunikation inte bara handlar om informationsöverföring,
utan innehållet är också alltid inbäddat i en kommunikativ funktion, dvs. en
handlingsaspekt (Goldkuhl, 1990). En sändare gör alltid något när han kommunicerar. Han kan fråga, påstå, begära, lova, hota, befalla, varna, utnämna etc. (ibid:19). Nedan återges delar av det exempel som Goldkuhl
(1990:19-20) presenterar med utgångspunkt från andra författares (Austin,
1962; Searle, 1969; Habermas, 1984) klassificeringar av språkfunktioner:
•
”Sam skrev programmet”
(rapport)
•
”Skriv programmet, Sam”
(order)
•
”Kan Du skriva programmet, Sam?” (begäran)
•
Sam: ”Jag ska skriva programmet”
(åtagande/löfte)
•
”Skrev Sam programmet?”
(fråga)
•
”Då är vi överens om att Du skriver
programmet, Sam”
(kontrakt)
Exemplet visar på betydelsen av att man tar hänsyn till den kommunikativa
funktionen och inte bara ser till informationsinnehållet för att förstå vad som
sägs, samt att man inser att kommunikationen sker i ett socialt, rumsligt och
tidsmässigt sammanhang (Goldkuhl, 1990). Kommunikation består alltså av
två delar, ett informationsinnehåll och en handlingsaspekt. Det är handlingsaspektens karaktär som bestämmer talaktens handlingskaraktär, vilken är en
blandning av de fyra språkfunktionerna enligt ovan.
4.1.4 Social interaktion och handlingsmönster
Det sociala livet skapas, fortgår och förändras av människor genom symboler, objekt, sociala institutioner etc. som sedan återverkar på oss (Goldkuhl, 1990). Vid social interaktion mellan aktörer är ofta våra handlingar likartade eftersom vana och igenkännlighet är viktiga inslag för att tolknings-
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processen ska underlättas. Genom detta minskas risken för feltolkningar och
den energi och uppmärksamhet som åtgår i tolkningsprocessen kan minimeras (ibid). Berger & Luckmann (1979:70) diskuterar sådana återkommande handlingar i termer av att beslutsfattandet förenklas när handlingsmönster upprepas, varvid energi frigörs för nya handlingssituationer.
Vana och igenkännlighet bygger upp handlingsmönster som kan klassificeras likartat av olika människor tillhörande samma sociala sfär (Goldkuhl,
1990:25). Dessa handlingsmönster leder till institutioner med innebörden att
vem som helst inom den sociala sfären kan utföra handlingsmönstret (ibid).
Berger & Luckmann (1979:71) beskriver sådana institutioner i termer av
kontroll där i förväg definierade handlingsmönster minskar antalet alternativa handlingsmönster som annars vore teoretiskt möjliga.
Handlingsmönster uppstår och blir till sociala institutioner som är mänskligt
och socialt (mellan-mänskligt) skapade och som verkar som föreskrifter för
mänskligt handlande. Den sociala interaktionen innebär en dialektisk process, där människor inte bara agerar ”direkt”, utan också via handlingsregler
(sociala institutioner). Goldkuhl (1990:26)
4.1.5 Praktikgeneriska modellen
Goldkuhl & Röstlinger (1998) har inlett ett teoriutvecklingsprojekt kring
verksamhetsbegreppet, eller praktikbegreppet som man väljer att kalla det.
Den praktikgeneriska modellen beskriver ett antal principiella relationer
mellan olika aktörer (roller). De nyckelbegrepp som ligger till grund är aktör, roll, handling, handlingsobjekt, relation och uppdrag (ibid:2-6). Avsikten med modellen är att den ska kunna utgöra ett ”raster” när en verksamhet
betraktas i samband med diagnos och (re)design. Modellen är ett komplement till metodfamiljen SIMM och avser att bidra med skärpning/styrning
av problemförståelsen, t.ex. när problemanalys genomförs. (ibid)
En praktik är en organiserad verksamhet som syftar till att skapa något av
värde för klienter till praktiken och kan definieras på följande sätt (Goldkuhl, 1996b):
”En praktik innebär att någon/några –utifrån uppdrag från någon/
några – gör något för någon/några, och ibland gentemot någon/några,
och att detta görande (handlande) baseras på värden, regler, kunskaper och kompetenser som är etablerade och som successivt kan
förändras.”
En praktik är normalt något återkommande, dvs. en institution, om än inte
nödvändigtvis helt identisk vid varje tillfälle som den genomförs. En praktik
är intentionell till sin karaktär och starkt handlingsinriktad med en strävan
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efter goda resultat. En kontinuerlig utveckling och förändring av praktiken,
dess handlingar och kunskaper äger rum. Praktikens resultat kan vara både
fysiska och mer abstrakta (såsom tjänster). En praktik koordineras genom
kommunikation i form av språkliga handlingar80. (Goldkuhl & Röstlinger,
1998:3-4).
Uppdragsgivare

Uppdrag

Försörjare

Finansiär(er)

Underlag

Ersättning

KunskapsUtvecklare

Normställare

Instrumentmakare

Kunnande,
normer,
instrument

Producent(er) och dess handlingar

Erfarenheter
Resultat

Klient(er) och
dess nyttjande

Andra resultander och
påverkan på deras handlande

Figur 18. Den praktikgeneriska modellen. Källa: Goldkuhl & Röstlinger (1998:7).

I ovanstående figur (figur 18) presenteras den praktikgeneriska modellen
grafiskt. Producent(er) och deras handlingar är utgångspunkten (fokus) för
att kunna utföra en verksamhetsdefinition av den aktuella verksamheten
(praktiken). Avsikten är att analysera den rollsituation som bygger upp verksamheten. Uppåt i modellen avses sådana roller som är förutsättningar för
praktikens bedrivande. Nedåt i modellen återfinns de roller som tar del av
resultatet av de handlingar som praktiken utför. De inblandade rollerna är i
korthet följande (Goldkuhl & Röstlinger, 1998:8-18):
• Uppdragsgivare. En praktik har alltid en eller flera uppdragsgivare.
Producenten kan dock vara uppdragsgivare åt sig själv, t.ex. när en
skogsägare avverkar skog för eget bruk eller senare försäljning. Det är
uppdragsgivaren som initierar (tilldelar) uppdraget att genomföra praktikens handlingar.
• Försörjare. De aktörer som förser praktiken med det material eller den
information som behövs för att praktiken ska kunna producera sitt
resultat, kallas för försörjare. Dessa leverantörer förknippas ofta med ex80

Jämför avsnitt 4.1.3.
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terna aktörer, men de kan även vara interna leverantörer (såsom ledighetsuppgifter till praktiken att utbetala lön).
Finansiär. Praktikens producenter vill ha ersättning för sitt arbete. De
som ger ersättningen kallas för finansiärer. Finansieringen kan vara
”enkel” genom att det är uppdragsgivaren (beställaren) som finansierar,
varvid rollerna sammanfaller. I t.ex. offentliga verksamheter äger anslagsfinansiering rum, vilket innebär att rollerna också kan innehas av
olika aktörer.
Kunskapsutvecklare. Dessa aktörer kan vi finna både internt i den aktuella praktiken och externt. Med kunskapsutvecklare som allmän term
avses de personer som har utvecklat och förmedlat den kunskap och
kompetens som producenten använder sig av för sitt utövande av praktiken. Denna kunskap uttryckliggörs och förmedlas ibland av den ordinarie personalen, men handlar ofta om att särskilda ”experter”, utbildare
eller varför inte forskare, genomför kunskapsutvecklingen och spridningen.
Normställare. Dessa normställare kan återfinnas i olika avseenden. Vissa
normer påverkar praktiken i form av lagar och förordningar som ställts
upp av personer utan direkt koppling till den aktuella praktiken. Kvalitetsnormer inom området är en annan form, där personer på ett mer direkt
sätt påverkar praktikens genomförande. Till detta kommer även s.k. tysta
normer, dvs. sådana föreskrifter som vuxit fram och kanske inte heller är
uttalade. Dessa tysta normer kan återfinnas både externt och internt.
Instrumentmakare. Med instrument avses alla sorters hjälpmedel i form
av apparater, verktyg, maskiner och metoder/angreppssätt. De senare
exemplet medför att instrument inte bara behöver vara materiella till sin
karaktär. Instrumenten skiljer sig från underlagen genom att de (normalt)
inte förbrukas. Många gånger utvecklas instrument och metoder internt
inom en praktik, men ofta sker sådan utveckling externt. Kunskapsutvecklare, normställare och instrumentmakare ska betraktas som ömsesidigt överlappande.
Klienter. Klientbegreppet används istället för kund eftersom klientbegreppet är bredare. Med klient menas ”alla typer av praktikers gynnade
part”. Med kund menas normalt ”en aktör som beställer, betalar för,
mottar och brukar en produkt”. Detta innebär att kundbegreppet kan
tillämpas när klientrollen, uppdragsgivarrollen och finansiärrollen innehas av samma aktör.81 En praktik kan ha flera klienter där vissa kan ses
som direkt avsedda klienter. Till detta kan andra resultander finnas, som
också blir gynnade av producentens resultat.
Erfarenheter och lärande. Mänskligt handlande är reflexivt (se avsnitt
4.1.2). Erfarenheter är en form av biresultat från en tidigare utförd praktik. Detta lärande genom handling innebär att våra tidigare handlingar
T.ex. när en privatperson köper en cykel.
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och dess effekter påverkar oss framöver på ett uttryckligt (explicit) sätt
eller i form av tyst kunskap (jämför med Rolf, 1995). Dessa erfarenheter
och lärande äger rum i det ”dagliga arbetet” inom praktiken och är inte
ett resultat av ”satsningar” i form av planlagda utvärderingar etc.82
Begreppen handling och roll är alltså mycket centrala för en praktik och
praktikbegreppet. Handlingar inom en praktik innebär att man framställer
något och för att kunna göra det behöver man ofta använda sig av något,
dvs. en samtidighet mellan användning och framställning (Goldkuhl & Röstlinger, 1998:6). De förutsättningar (handlingsobjekt) som producenterna
utgår från är ofta också handlingsresultat (handlingsobjekt) men producerade
i andra praktiker av aktörer i andra roller (ibid:6).
De pilar som finns i figur 18 ovan anger endast principiella riktningar för de
handlingar som de olika rollinnehavarna riktar mot varandra. Riktningen ska
inte tolkas som att det inte förekommer någon interaktion mellan aktörerna.
En aktörsrelation innebär att två aktörer har relationer till varandra, vilket
indikerar en ömsesidighet mellan parterna. En sådan relation kan inte vara
ensidig i betydelsen att den bara kan finnas från en aktör till en annan, däremot kan en aktör eventuellt vara passiv. (ibid)
4.1.6 Affärsgeneriska modellen
För att lyfta fram affärslogiken i en affärsprocess har den affärsgeneriska
modellen (Business Action Theory - BAT) skapats. (Goldkuhl (1998a)
Denna modell tar utgångspunkt i ett handlingsperspektiv när den fokuserar
en tvåpartsrelation i form av en säljare och en köpare. Modellen är inte avsedd att påvisa företagsinterna ”affärer” mellan olika interna parter, utan avsedd för att beskriva verkliga affärsförfaranden mellan handelspartners
(ibid:7).
Att göra affärer handlar mycket om kommunikation. Inom företagsekonomisk forskning betraktas traditionellt kommunikation som överföring av
information och där denna information ses som fakta. En sändare har kunskap om ett visst förhållande som han vill kommunicera till mottagaren (t.ex.
en prisuppgift) genom att överföra information. Därigenom antas mottagaren och sändaren få samma kunskap om det aktuella förhållandet. Att
kommunikation endast skulle handla om en sådan informationsöverföring, är
en felaktig uppfattning.83 En av poängerna med att tydliggöra att olika kommunikativa funktioner också existerar, är att man därmed lyfter fram vikten
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Vilka alltså istället tillhör den tidigare rollen som kunskapsutvecklare.
Jämför diskussionen om informationsinnehåll och kommunikativ funktion utifrån Austin (1962)
och Searle (1969) i kap 4.1.3 ovan.
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av att både sändare och mottagare avser och uppfattar samma kommunikativa funktion. Det blir därmed uppenbart att risken för missuppfattningar är
stora om så inte är fallet, t.ex. om uppgiften beträffande ett pris är en förfrågan eller ett erbjudande. Därmed framhålls att vi handlar när vi kommunicerar, vilket för med sig att olika typer av inter-personella relationer
etableras beroende på vilka typer av kommunikativa funktioner som avses.
Den affärsgeneriska modellen bygger på att man betraktar både informationsinnehållet och den kommunikativa funktionen, även kallat kommunikativt handlande. Modellen påvisar att görandet av affärer (vanligtvis) kan
betraktas utifrån sex faser (Goldkuhl 1998a):
1. Affärsförutsättningar. De båda parterna – säljaren och köparen - har
inledningsvis ett utgångsläge i form av kapacitet respektive behov, men
ofta också kunskaper och erfarenheter av tidigare affärsrelationer med
varandra. Säljaren måste ha en möjlighet att kunna genomföra ett affärsutbyte och köparen ha ett behov i form av avsaknad av en produkt eller
service av något slag.
2. Exponering och kontaktsökande. I denna fas söker säljaren att få avsättning för sina produkter/tjänster och köparen efter att finna någon samarbetspart att kunna köpa från.
3. Kontaktskapande och erbjudande. När parterna funnit varandra, övergår
man från kontaktsökandet till en förhandlingsfas. Parterna utför erbjudanden med eventuella bud och motbud, för att så småningom eventuellt
komma till avslut.
4. Kontrakt. När överenskommelserna om prestation och motprestation blir
kontraktsmässigt bindande för båda parter befinner man sig i denna fjärde fas. Det är viktigt att båda parterna har en samtidig tolkning av när
denna fas inleds för att missförstånd och konfliktsituationer ska kunna
undvikas.
5. Fullföljande. De överenskommelser som parterna bundit sig för genom
kontraktsfasen, ska i denna fas uppfyllas. Säljaren ska normalt leverera
och köparen betala.
6. Avslutning. Om någon av parterna (eller båda) inte är nöjda med vad som
levererats i relation till vad som är överenskommet, genomförs i den avslutande fasen klagomål och krav mot någon eller båda parterna.84
Som faserna ovan indikerar, handlar affärsverksamhet om att parter utbyter
olika typer av värden, t.ex. leverans av varor/tjänster och ersättning i någon
form som motprestation (Goldkuhl, 1998a). För att kunna utbyta värden
måste parterna kommunicera med varandra, vilket inkluderar handlingsaspekter såsom bl.a. affärsförslag (erbjudanden) och bindande överenskommelser (kontrakt) (ibid:8). Figur 19 nedan visar grafiskt hur modellen
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Avslutningsfasen kan naturligtvis också innebära att parterna blivit nöjda.
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påvisar de två inblandade parterna i en idealtypisk affär. De aktuella affärshandlingarna (ofta baserade på att parterna kommunicerar med varandra
muntligt eller skriftligt och i vissa delar genom att fysiska produkter överförs), beskrivs i modellen som ett sekventiellt flöde. Ordningen kan dock
variera (sekvens och iteration) i en verklig affär beroende på verksamhetstyp
och affärskaraktär. (ibid)
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Figur 19. Den affärsgeneriska modellens sex faser. Källa Goldkuhl, 1998a.

Modellen utgår alltså från två parter - en säljare och en köpare. Affärssituationen med dess parter kan ses generellt, dvs. modellen kan passa både när
företag gör affärer med företag, men även för affärer med en slutkonsument
(ibid). Modellen ska dessutom tolkas just så symmetrisk som den ritats med
avseende på att fokus lika mycket är på leverantören som på kunden
(ibid:14). Inom traditionell marknadsföringslitteratur råder en snedfördel-
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ning i fokus där en aktiv leverantör påverkar en passiv kund. Den affärsgeneriska modellen bygger i detta avseende istället på talaktsteorins85 betoning på att sändaren och mottagaren måste fokuseras lika mycket (ibid).
I ett inter-organisatoriskt fokus kan flera parter medverka i en affär. Enligt
Christiansson (1998:51) kan i sådana sammanhang den affärsgeneriska modellen ”byggas ut” till att innefatta flera aktörer, dvs. den kan visa vilken
part som utför vilken handling. Modellen påminner starkt om interaktionsgraf och transaktionsschema som beskriver samverkan i affärsprocedurer.
(ibid:51)
För att bedriva affärsverksamhet måste leverantören och kunden samarbeta
för koordinering och ömsesidig anpassning av sina handlingar för att kunna
fullborda en affärstransaktion (Goldkuhl, 1998a:17). På grund av detta är det
av stor betydelse att parterna kan tydliggöra sitt handlande – både vad gäller
materiella handlingar och kommunikativa handlingar. En affärsprocess kan
genomföras bättre om transparens finns i dess handlingar (ibid:17). Att ha
en tydlighet i de handlingar som ingår i en affärsprocess är också avgörande
för förtroendet mellan parterna, likaså är erfarenheter från genomförda
affärer viktiga för lärandet om varandra inför kommande affärssituationer
(ibid:17).
För att lyfta fram interaktionen i samband med en affärsprocess kan faserna i
den affärsgeneriska modellen delas in i två grupper – överenskomma om
uppdrag och genomföra uppdrag i enlighet med figur 20 (Röstlinger m.fl
1997).
Producent

Klient

Överenskomma om uppdrag

Genomföra uppdrag

Figur 20. Process som uppdrag. Källa: Röstlinger m.fl. (1997).

Modellen beskriver hur man med en processorienterad syn kan betona interaktionen mellan olika aktörer i en process, till skillnad mot att endast se
processen som en transformation från råvara till färdig produkt (ibid).
Figuren kan även relateras till den affärsgeneriska modellen enligt följande
(Goldkuhl, 1998a):
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Jämför med Searle (1969) enligt 4.1.3 ovan.
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Den uppdragsgivande fasen:
Fas 1 - Skapande av förutsättningar för processen
Fas 2 - Exponerings- och sökfas
Fas 3 - Förslagsfas (erbjudanden, önskemål, förfrågningar, motbud etc.)
Fas 4 - Kontraktsfas (överenskommelse om ömsesidiga åtaganden)
• Den genomförande fasen kan delas in enligt:
Fas 5 - Fullföljandefas
Fas 6 - Avslutningsfas

4.2 Nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan”
Med utgångspunkt från Uppsala universitet har under några decennier ett
nätverksperspektiv utvecklats med fokus på industriella marknader. I samband med industriell produktion är det vanligt att ett flertal företag har
affärsutbyte med varandra kring produktutveckling och produktion innan
produkten når den slutliga kunden. ”Uppsalaskolans” forskargrupp, som
bl.a. består av Jan Johansson, Håkan Håkansson, Ivan Snehota och Björn
Axelsson, menar att dessa ”business-to-business markets” kännetecknas av
långsiktiga relationer och bindningar mellan de inblandade aktörerna.
Forskargruppen avser därmed att nätverksperspektivet är ett alternativt
perspektiv som möjliggör en bättre förståelse för industriella marknader, än
med det vanligtvis rådande marknadsperspektivet som kännetecknas av
valfrihet och utbytbarhet.
Genom nätverksperspektivet lanseras begrepp och värderingar som har sin
grund i den företagsekonomiska forskningen med fokus på att utveckla
förståelsekunskap.86 Detta innebär en "spänning" mellan nätverksperspektivet och det handlingsperspektiv inom Förändringsanalys som har ett mer
normativt fokus och är inriktat på utveckling inom löpande verksamhet och
affärsrutiner. I kapitel 5 genomförs en perspektivanalys där sådana aspekter,
samt förenlighet och konflikter mellan de båda perspektiven diskuteras.
4.2.1 Exempel på egenskaper hos ett nätverk
Ett industriellt affärsdrivande nätverk kännetecknas av att ett antal företag
utvecklat beroendeförhållanden med varandra utifrån ett flertal aspekter
(Håkansson & Snehota, 1995:13-17)87:
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Förståelsekunskapen kan självfallet användas för mer normativa syften (t.ex. för ledningssyften), men dessa normativa strävanden är blygsamma relativt de starka normativa strävanden som
finns inom Förändringsanalys. I kapitel 5 diskuteras detta mer noggrant.
87
De fem kriterierna som följer nedan ska betraktas som en översiktlig beskrivning över egenskaper som nätverk har. Vid analyser behövs mer preciserade begrepp, vilka beskrivs senare.
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• Tekniska bindningar. Olika aktörer i ett nätverk agerar i en omgivning av
tillgänglig och begränsande teknologi. Elektronisk kommunikation, samt
distributions- och bokningssystem är exempel på sådana bindningar.
Dessa system ger möjligheter men också begränsningar för de aktörer
som använder dem, men påverkar även aktörer som inte kan eller vill
nyttja dem. En aktör kan ofta inte förändra sin teknologi på egen hand
utan att ta hänsyn till sin omgivning.
• Kunskapsmässiga bindningar. Alla företag, eller aktörer i detta sammanhang, representerar en kombination av personella resurser som möjliggör
vissa aktiviteter och omöjliggör andra. Dessa resurser betecknas ofta som
företagets ”viktigaste tillgångar”, men det är sällan som de finns tydligt
uttryckta i text. Detta innebär ofta svårigheter i nätverkssammanhang, när
flera aktörers kunskaper ska samverka i affärsprocessen, dvs. den fullständiga och kompletta kunskapen inom en process finns inte representerad hos en aktör, utan kunskapsmässig samverkan krävs. I en strategisk
allians är kompetensutveckling centralt och som måste äga rum hos båda
sidor i en relation för att någon meningsfull kunskap ska kunna uppnås. I
tjänstesammanhang förefaller det vara nödvändigt att ömsesidig kunskap
om olika aktörers förutsättningar och produkter/aktiviteter utvecklas ständigt.
• Sociala relationer. Inom nätverk hanteras olika affärsrelationer av ett
flertal aktörer med skilda sociala roller och förutsättningar. De sociala
band som skapas mellan aktörer i nätverket är viktiga för ömsesidig
trygghet och förlitan. Dessa sociala band är mycket kontextbundna - i
vissa sammanhang fungerar de på ett sätt, i andra sammanhang på ett
annat. Ofta finns yttre bakomliggande orsaker till att starka sociala bindningar kan skapas och upprätthållas inom ett nätverk, t.ex. yrkesroll,
släktskap, grannskap och gemensam bakgrund. Varje individs sociala
kontaktnät grundas och utvecklas utifrån personliga egenskaper.
• Administrativa rutiner och system. Mycket av det som försiggår inom ett
nätverk är av administrativ natur. Dessa administrativa rutiner består av
normer och regler och handlar ofta om informationshantering för att hålla
ihop verksamheten och därmed koordinera beteenden inom olika delar.
Informationshanteringen och samordningen i affärsverksamheten är både
utspridd och kostsam. För att öka effektiviteten är det därför vanligt att
man etablerar regler och administrativa rutiner, t.ex. utveckling av informationssystem som ibland spänner över flera aktörer - så kallade interorganisatoriska informationssystem - IOIS. Designen på affärsprocessen
är även den tillhörande denna grupp av sammanhållande faktorer. Det blir
uppenbart att aktörer som är designade att fungera med sin omgivning,
t.ex. genom att man är en del i ett IOIS, har starkare koppling till varandra
och kan förvänta sig vissa privilegier, än vad en aktör som inte har samma
starka administrativa koppling.
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• Juridiska bindningar. De legala bindningarna handlar t.ex. om ägandeförhållanden och vissa former av överenskommelser som styr förutsättningarna för hur olika aktörer kan och får agera. Dessa överenskommelser
kan vara både formella, t.ex. kontrakt, och informella. De kan gälla verksamhetsfrågor såsom bokningsregler och ekonomiska överenskommelser
för hur betalningshantering ska genomföras.
I ett nätverk kan ett antal affärsprocesser bedrivas med utgångspunkt från ett
flertal strategiska allianser, vilket medför att en aktör kan vara engagerad
med ett flertal aktörer, affärer och allianser.
4.2.2 Nätverksperspektivets teoretiska grund
Merparten av den företagsekonomiska litteraturen kännetecknas av att ekonomisk aktivitet koordineras genom konkurrens på en marknad där de ekonomiska aktörerna är enheter som agerar på en ekonomiskt rationell arena
med syfte att maximera den egna vinsten/nyttan (Brunsson & Hägg, 1992).
Genom detta perspektiv är samarbete och långsiktighet inte i fokus för att
beskriva hur olika företag agerar gentemot varandra.
I samband med industriell produktion föregås leveransen till den slutliga
konsumenten av att ett antal företag har varit delaktiga i produktionen. Även
efter det att produkten nått till slutkunden fortsätter vissa kontakter, såsom
serviceåtaganden. Håkansson & Snehota, (1995) finner stöd för sitt nätverksperspektiv hos Phillips (1960:603) där han skriver:
”Under conditions of mutual interdependencies, neither market strategies nor market equilibria can be analysed through the traditional
profit-maximisation approach, since the very existence of interdependence transforms the context in which decisions are made”.
Senare har detta fenomen diskuterats av Astley (1984) i form av kollektiva
strategier (strategiska allianser).88
Inom transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1981; Ouchi, 1982) kan en
liknande indelning i tre olika styrformer studeras:
• Affär/marknad, där utbytbarhet betonas i samband med att olika aktörer
samverkar, t.ex. i samband med beställning, leverans och betalning.
• Hierarki, där en auktoritetsrelation utgör grunden för hur samverkan
mellan olika parter styrs, t.ex. genom ordergivning.
• Klan, som kännetecknar en samarbetsrelation mellan olika parter.
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Det är detta begrepp som jag därmed anser vara lämpligt att använda när ett avgränsat antal
kända aktörer kommit överens om att samarbeta i en specifik affärsverksamhet. Se även avsnittet
om strategiska allianser i kapitel 1.
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Nätverksperspektivet följer den tredje styrformen, klanen, genom att rikta
fokus mot långsiktighet och att relationerna har betydelse i sig, vilket stämmer bra överens med den organisation och det samarbete som uppstår i samband med utveckling och försäljning av paket inom turismnäringen.89
Håkansson & Snehota (1995:4) pekar på följande aspekter som kännetecknar nätverksperspektivet i jämförelse med marknadsperspektivet:
1. Företags roll, utveckling och framgång kan förklaras med dess förmåga
att utveckla relationer med andra aktörer. I marknadsperspektivet förklaras framgången med företagets förmåga att självständigt hantera sina
resurser.
2. Resursutveckling (kunskap, produktutveckling, kapacitetsutveckling etc.)
sker i stor utsträckning mellan företag. Traditionellt sett äger sådan utveckling rum inom företagen.
3. Intern effektivitet inom t.ex. produktion är i stor utsträckning beroende av
företagets leverantörs- och kundrelationer. Traditionellt betraktas sådant
som ett internt tekniskt problem att hantera.
4. I nätverksperspektivet är det generellt sett bättre för ett företag om dess
affärspartners (motparter) är framgångsrika. Ju mer ett företag kan hjälpa
sina motparters utveckling och framgång, desto större är möjligheten att
företaget själv uppnår framgång. Traditionellt sett betraktas inte ett företags motparter på detta sätt, utan ett maximalt och kortsiktigt vinstutbyte
är ideal.
Tabell 7 på nästa sida påvisar några viktiga skillnader mellan marknadsperspektivet (sett som marknadsföring enligt s.k. marketing mix i enlighet
med t.ex. Kotler (1997:92-94)) och nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan”.
4.2.3 Aktörer, aktiviteter och resurser
Den nätverksmodell som ”Uppsalaskolan” arbetar med bygger på tre
begrepp - aktörer, aktiviteter och resurser (Håkansson & Snehota, 1995;
Axelsson, 1996). En aktör kan vara endera en individuell person eller kollektivt sammansatt enhet, t.ex. ett företag bestående av ett flertal individer.
Betydelsen av begreppet aktiviteter ansluter sig till det handlingsperspektiv
som beskrevs tidigare i detta kapitel, men med ett tydligare fokus också på
handlingar mellan olika aktörer. Resurser kan vara av olika slag – människor, maskiner, kapital, kunnande etc. De tre begreppen aktör, aktivitet
och resurs utgör alltså grundbegrepp, men det är i relationerna mellan olika
aktörer och deras aktiviteter och resurser som nätverksperspektivet tar sin
utgångspunkt.
89

Utbytbarheten har en mindre framtonad betydelse i samband med att aktörerna gör affärer med
varandra.
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Tabell 7. Några viktiga skillnader mellan marknadsperspektivet och nätverksperspektivet.

Marknadsperspektivet

Nätverksperspektivet

Omvärldsfokus Kunder

Nätverket

Omvärldens
egenskaper

Passiv

Aktiv

Företaget och
Omvärlden

”Management”

Interaktion

Företagets mål

Optimera ”mixen”

Etablera, utveckla och
avveckla relationer

Viktig
information

Kundernas egenskaper

Nätverkets egenskaper

4.2.4 Relationen
Begreppet relation är det mest centrala inom nätverkskonceptet. Håkansson
& Snehota (1995:25) definierar begreppet relation som:
”…a relationship is mutually oriented interaction between two reciprocally committed parties.”
För att på ett systematiskt sätt kunna beskriva och analysera ett nätverk,
behöver relationerna mellan de tre begreppen (aktörer, aktiviteter och
resurser) lyftas fram. Håkansson & Snehota (1995:26) menar att relationerna
kan betraktas ur två dimensioner; en som beskriver vad relationen består av
(substans), och en dimension som beskriver vilken påverkan som relationen
har (funktion).
4.2.5 Relationens substans
En relation uppträder mellan två aktörer. Den substans (innehåll) som relationen har kan studeras när de tre grundbegreppen aktör, aktivitet och resurs
betraktas var för sig. Följande tre relationstyper kommer därmed att kunna
identifieras (Håkansson & Snehota, 1995:26):
• Aktörsbindningar mellan aktörerna (actor bonds). Bindningarna knyter
ihop två parter90 och påverkar i vilken grad parterna agerar gentemot
varandra och mot andra parter. Det är bindningarna som formar identiteten för en relation. Bindningar utvecklas i interaktionen och återverkar
dessutom på relationen.
90

En aktör kan vara endera individuell, t.ex. en anställd eller kollektiv, t.ex. ett företag.
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• Aktivitetslänkar mellan aktiviteter (activity links). En relation byggs upp
av aktiviteter som kan vara mer eller mindre länkade till parternas interna
aktiviteter. Det är graden av länkar som bestämmer framgången för en
relation för de berörda parterna. Aktivitetslänkar kan t.ex. vara av teknisk
art, kommersiell art eller beröra administrativa rutiner gentemot den part
som relationen riktar sig mot och som relationen successivt utvecklar.
• Resurskopplingar mellan resurser (resource ties). Dessa resurskopplingar
kan återfinnas i olika former i relationen, såsom teknologiska och
materiella, men även andra icke påtagliga kopplingar såsom kunskap om
de båda parternas resurser. Resurskopplingarna är i sig ett resultat av en
relationsutveckling över tiden och har dessutom ett självändamål som
resurser, dvs. kopplingarna är resurser.
Befintliga aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar kan användas för att karakterisera, förklara, förutsäga och värdera en befintlig relation mellan två parter (ibid:27). Figur 21 visar grunden för innehållet, dvs.
substansen, i en relation och att relationen består av summan av substanserna
(ibid:26). Ju mer välrepresenterad en relation är från de tre olika
substanstyperna, desto mer komplex är sannolikt relationen (ibid:26).

Aktör
A

Aktör
B

Resurskopplingar
Aktivitetslänkar
Aktörsbindningar
Figur 21. Substansen i en relation mellan två parter.

Den enskilda relationen utgör alltså grunden för nätverksperspektivet. Därtill
kommer dock att den enskilda relationen inte endast kan betraktas som en
isolerad företeelse mellan de två berörda parterna oberoende av den kontext
som den studerade relationen finns i. Det innebär att relationen ska betraktas
vara skapad och utvecklad i ett nätverk av relationer som är beroende av
varandra. Den enskilda relationen återfinns alltså i en beroendeställning
till/från övriga relationer i en större helhet (ibid:3). De aktivitetslänkar som
kan studeras i en relation mellan t.ex. en kund och en leverantör är endast en
del av det totala aktivitetsmönster som finns inom nätverket. Likaså är de två
aktörerna och aktörsbindningarna mellan dessa endast en del av samtliga
aktörsbindningar inom nätverket. Motsvarande gäller också för aktörernas
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resursuppbyggnad och resurskopplingar. I empiriska studier måste man därför bestämma sig för hur långt ut från den aktuella relationen som man har
möjlighet att överblicka och hantera.
Nätverksperspektivet framhåller dessutom tidsaspekten – en enskild episod
eller transaktion är inte tillräcklig att studera, utan det är relationers utveckling över tiden som fokuseras (ibid:3):
”A relationship develops over time as a chain of interaction episodes
– a sequence of acts and counteracts. It has a history and a future. In
this way a relationship creates interdependence as much as it is a
way to handle interdependence.”
4.2.6 Relationens funktion
En relation mellan två parter har inte bara ett innehåll (substans) utan även
en påverkan, funktion, i olika avseenden. För att betrakta denna funktion, utgår man från den enskilda relationen mellan två parter. Den konjunktion
(sammanslutning) som då kan studeras kan benämnas dyad (team) och
betraktas som en qvasi-organisation där relationen är central för hur framgångsrik dyaden är (Håkansson & Snehota, 1995:27). Relationens funktion
måste dock ses ur nätverkets perspektiv, vilket innebär att den både påverkar
och påverkas av andra relationer, också indirekta relationer.
Som utgångspunkt för funktionsbegreppet av en relation, utgår Håkansson &
Snehota från ett micro-funktions-perspektiv på marknadsutbyte (se t.ex.
Alderson, 1965). Genom att ansluta sig till detta perspektiv anser man (Håkansson & Snehota, 1995:27) att det är lämpligt att betrakta funktionen för
en relation utifrån tre samverkande nivåer:
1. Relationens funktion på dyaden. Dessa effekter uppträder i konjunktionen mellan de båda parterna genom gemensamma aktiviteter, resurser
och aktörer. Genom de bindningar, länkar och kopplingar som relationen
byggs upp av, skapas ett förändringstryck som ofta ger unika lösningar.
2. Relationens funktion för de individuella företagen. Relationen ger effekter för båda företagen i form av egna handlingsmöjligheter internt och
gentemot andra parter i direkta relationer. Ett stort beroende för framgång finns här för hur effekterna av en relation kan knytas till interna
faktorer. Utveckling av aktörsbindningar skapar effekter i form av förmåga att ”överskrida gränser”. Utveckling av aktivitetslänkar ger produktivitetseffekter. Utveckling av resurskopplingar ger innovationsförmåga.
3. Relationens funktion för andra företag som inte är direkt berörda (tredje
part). Relationen utgör beståndsdelar i en nätverksstruktur. Det som skapas i en relation ger effekter för tredje part, samtidigt som tredje parters
relationer påverkar den aktuella relationens effekter. Graden av påverkan
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till och från tredje part och deras relationer bestäms av hur täta bindningar, länkar och kopplingar är i nätverket som helhet.
Med utgångspunkt från funktionsbegreppets tre nivåer, kan tre effektområden studeras (Håkansson, 1998):
1. Ekonomiska effekter.
2. Kunskapsmässiga effekter.
3. Strukturella (strategiska) effekter.
De kunskapsmässiga och strukturella effekterna kan oftast räknas om i ekonomiska effekter, men bör till att börja med betraktas separat. Matrisen i
tabell 8 exemplifierar hur ovanstående effekter förhåller sig till varandra.
Tabell 8. Exempel på effekter av en relation. Källa: Egen sammanställning utifrån
Håkansson (1998) och Håkansson & Snehota (1995).

Ekonomiska effekter

D
Y
A
D
E
N

Kunskapsmässiga
effekter
Lärande,
Pris, volym etc.
produktutveckling,
Möjligheter genom:
• utveckling av ömse- etc.
sidiga aktiviteter.
• utveckling av heterogena resurser.
• att aktörer kompletterar och utvecklar
varandra.
Säljaren
Säljaren
• Volym, kapacitets- Produktutveckling
tillsammans med
utnyttjande etc.
• Prisfördelar
och krävande kund.
andra effekter.

F
Ö
R
E
T
A
G Köparen
E Låg kostnad per enhet.
T

Strukturella effekter
(Ej tillämpbar eftersom en relation ej kan
ha strukturella effekter till sig själv.)

Imageskapande
interna effekter
när en köpare
eller säljare
kan påvisa samverkan med
viktigt företag.

Köparen
Dra nytta av säljarens
kunskapsutveckling
gentemot andra
köpare.
3: Kostnadsnivå för andra ”Joint-learning”, dvs. Följer vektorsdiskuse köpare och deras kunder branschens samlade sionen i nästa avsnitt,
P i sin tur. Efterfrågan och kunskapsutveckling. dvs. det handlar om
nätverkets stabilitet
A volym för andra leveoch utveckling.
R rantörer.
T
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4.2.7 Stabilitet och förändring i affärsdrivande nätverk
Förändringar kan vara av två slag, vilka dock samexisterar (Håkansson &
Snehota, 1995):
1. Exogena faktorer - förändringar i ekonomiska förutsättningar, sociala,
teknologiska och kulturella förändringar som skapar en ny eller förändrad
bas för verksamheten. Aktörer kommer att anpassa sig till dessa externa
förändringar och förändra sina relationsmönster.
2. Endogena faktorer - när någon aktör inom nätverket tar initiativ till
förändring av en relation. Verksamheter är eller blir aldrig i balans, varför
sådana internt startade förändringar hela tiden uppstår.
En exogen förändring av t.ex. möjligheten att utnyttja en produktionsresurs,
kan orsaka förändringar i en relation mellan två aktörer som genom anpassning eller motdrag i sin tur ger endogena effekter i nätverket.
Utveckling91 av en relation ger organiserande effekter för nätverket. Komplexiteten är för stor för att kunna vara säker på vilka effekter som uppnås vid
förändringar inom ett företag och framförallt i relationen mot andra. Tidseffekter är också viktiga där historia, nutid och framtid samspelar. (ibid)
De sätt som de tre dimensionerna aktiviteter, resurser och aktörer relaterar
varandra, kan kallas för nätverkslogik, vilken kännetecknas av att:
• Aktiviteter utförs av aktörer genom utnyttjandet av resurser.
• Resurser kontrolleras av aktörer och skapar värde genom de aktiviteter
som utförs.
• Aktörer skapar sin identitet i relationen till andra aktörer genom utförandet av aktiviteter och kontroll/användning av resurser.
När ett företag försöker stabilisera sin position relaterat till andra aktörer, är
nätverkseffekterna svåra att förutse. Genom de förändringar som vidtas
kommer reaktioner och motreaktioner att starta som sammantaget kan
kallas för en kollektiv nätverkslogik. (ibid)
Genom att betrakta nätverkslogiken och ett antal karaktärsdrag som utgår
från bindningar, länkar och kopplingar, kan några förändringsvektorer beskrivas som pekar ut tänkbara riktningar/tendenser i nätverkets utveckling.
Vektorsdiskussionen utgår från att det inte är meningsfullt att endast beakta
en eller två av de tre substanstyperna isolerat för att kunna reflektera över
hur förändringar beträffande dessa kan tänkas ge strukturella effekter i nätverket. Istället menar man att de tre substanstyperna samverkar (se figur 22)
så att man vid reflektion om utvecklingstendenser inom en substanstyp, t.ex.
aktörsbindningar, bör basera denna på de förändringar i relation till de
övriga två substanstyperna (Håkansson & Snehota, 1995:275).
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Håkansson & Snehota (1995) påpekar dock att det inte är möjligt att reducera frågeställningen
till enbart en normativ managementfråga.
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Konsekvenserna med ovanstående resonemang blir därmed att utvecklingen
av aktivitetslänkar och resurskopplingar i förhållande till varandra, ger
effekter på hur aktörsbindningar kommer att utvecklas. Nedan följer en beskrivning över de tre kombinationsmöjligheterna som identifieras (ibid:275281).

Aktörsbindningar

Kombinera
bindningar och
länkar

Aktivitetslänkar

Kombinera
bindningar och
kopplingar

Kombinera
länkar och
kopplingar

Resurskopplingar

Figur 22. Utvecklingsdimensioner (vektorer) med utgångspunkt från substansbegreppet. Källa
Håkansson & Snehota, 1995:275).

Utveckling av aktörsbindningar – strukturering/heterogenisering
Relationen mellan resurskopplingar och aktivitetslänkar handlar om teknologi och ekonomi. Input/output-förhållandet (effektiviteten) i resurstransformationen, både ur företagets interna perspektiv och ur nätverkets perspektiv, kan härledas från relationen mellan resurskopplingar och aktivitetslänkar, dvs. från den enskilda dyaden. När resurskopplingar och aktivitetslänkar kombineras (fokuseras) på detta sätt kan en strukturerande och en heterogeniserande vektor studeras, vilka beskriver de två huvudriktningar som
utvecklingen av aktörsbindningar kan följa. Strukturering innebär att existerande aktörsbindningar stärks tack vare att länkar och kopplingar knyts
hårdare mot varandra. Heterogenisering innebär att existerande aktörsbindningar försvagas och att nya aktörer kommer in p.g.a. att kopplingar och
länkar blir mer lösliga, varvid nätverket tenderar att omstruktureras. En heterogenisering kännetecknas därmed av nyskapande som märks i nätverket,
inte bara av omflyttningar.
”Nya” nätverk tycks ha en större potential för omstrukturering än äldre, dvs.
de tenderar att gå mot heterogenisering. Samtidigt är ”nya” och ”gamla” nätverk i praktiken inflätade i varandra, varför styrkan i denna restrukturerings-
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tendens är beroende av hur företagen betraktar sin nätverkshorisont. För det
enskilda företaget är denna nätverkshorisont viktig att ta ställning till, eftersom de utvecklingsåtgärder som företaget vidtar i sina relationer till andra
aktörer bör vara tydliga med avseende på vilken vektor (utvecklingstendens)
som man identifierar och som man därmed också oftast avser att styra sina
ambitioner efter.
Utveckling av resurskopplingar – specialisering/generalisering
När aktörsbindningar och aktivitetslänkar kombineras kan en specialiserande och en generaliserande vektor studeras. När länkar och bindningar
knyts hårdare gentemot varandra går nätverket mot en specialisering, varvid
existerande resurskopplingar stärks och tenderar att bli mer specialiserade.
När länkar och bindningar lösgörs från varandra utvecklas resurskopplingarna i generaliserande riktning, vilket tenderar att ske när några aktörer
försöker länka sina aktiviteter med nya motparter varvid standardisering ofta
äger rum. Generaliserande tendenser på resurskopplingar äger t.ex. rum när
teknologin görs mer kompatibel (utbytbar), varvid ökade möjligheter för
samarbete mellan fler aktörer blir möjligt.
Specialiserande processer är alltid evolutionära, medan generaliserande processer både kan vara evolutionära och revolutionära för aktuella resurskonstellationer i ett nätverk. Specialiserande och generaliserande tendenser existerar parallellt med varierande styrkor i ett nätverk. Det är viktigt att företaget lyckas hantera sin egen utveckling med avseende på dessa tendenser.
Design av aktivitetsstrukturen inom ett företag är t.ex. underordnad den inriktning som företaget vill utvecklas mot vad gäller specialisering eller generalisering av sina resurskopplingar.
Utveckling av aktivitetslänkar – hierarki/heteroarki
För att kunna utföra en aktivitet krävs en specifik uppsättning av resurser.
Tillgängligheten på lämpliga resurser är en begränsande faktor för vad som
kan utföras. Vissa resurser är mer kritiska än andra. Genom att kontrollera
kritiska resurser kan en aktör skaffa sig fördelar gentemot andra. Strävan
efter kontroll är en stark företeelse i affärsdrivande nätverk. Utveckling av
aktivitetslänkar handlar om att kombinera aktörsbindningar med resurskopplingar med avsikten att skapa kontroll över resurser. När aktörsbindningar
och resurskopplingar kombineras kan en vektor mot hierarki och en annan
vektor mot heteroarki (utslätning) studeras för aktivitetslänkar. När bindningar och kopplingar stärks gentemot varandra, stärks också aktivitetslänkarna i nätverket och en utveckling i hierarkisk riktning äger rum. Denna
hierarkiska utveckling kan endera ske genom formella bindningar (såsom
ägande) eller genom informella bindningar med de som har kontroll över
viktiga resurser. Försvagande aktivitetslänkar (utslätning) blir följden när
bindningar och kopplingar går åt motsatt håll.
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Vid hierarkisk utveckling ökar kontrollen över resurser, vilket medför ett
måttligt utvecklingstryck. När utveckling mot heteroarki däremot äger rum,
skapas utvecklingsfördelar i nätverket genom att nya aktivitetslänkar uppstår
och gamla försvagas. För det enskilda företaget är dessa utvecklingstendenser viktiga att försöka förstå och så långt det är möjligt, försöka påverka.
Ett företags hantering av förändringstendenserna
Ett enskilt företag kan förhålla sig till utvecklingstendenser i nätverket på
två sätt (Håkansson & Snehota, 1995:282)92:
1. Anpassa sig till förändringarna (absorbera).
2. Skapa utvecklingstryck genom att utveckla sina relationer med offensiva
avsikter (generera).
Företaget bör sträva efter att kunna generera utvecklingstryck i nätverket,
dvs. betrakta nätverket med ett managementperspektiv. Samtidigt är erfarenheterna av möjligheten att ”styra” nätverk, att effekterna är svåra att helt
kunna förutse eftersom andra aktörer, ofta tredjepartsaktörer, både kan medagera och motagera. Vektorsdiskussionen kan dock vara till stöd för att
kunna reflektera över hur en aktiv förändringsåtgärd i en relation kan ge
effekter i nätverket i form av riktningar. (ibid:282)
Vissa mönster uppträder ofta tillsammans i samband med utveckling inom
nätverk (ibid:283):
• Strukturering, specialisering och hierarki tycks uppträda samlat när
successiv utveckling (evolution) äger rum.
• Restrukturering, generalisering och heteroarki tycks vara typmönster när
mer radikala förändringar äger rum.
Ett företag kan dock samtidigt befinna sig i ett flertal ”utvecklingsriktningar”, dvs. man är del av ett flertal utvecklingsområden i nätverket.
4.2.8 Att analysera affärssamverkan utifrån en nätverksansats
Att analysera nätverk innebär en viss paradox som måste hanteras - hur ska
man kunna analysera något som är oändligt och som inte kan avgränsas?
För att kunna hantera detta måste man skilja mellan nätverksperspektivet
som modell och nätverksperspektivet i empirisk tillämpning. Nätverksperspektivet som modell bidrar med begrepp, inifrånperspektiv93 och nätverkslogik. Tack vare detta erhålls ett perspektiv som oavgränsat tar i beaktande
komplexiteten och dynamiken i affärssamverkan bland ett flertal aktörer och
deras vidare kontakter. Nätverksperspektivet i empirisk tillämpning måste
genomföras bland ett överblickbart antal aktörer. Detta fokuserande till en
nätverkshorisont, bidrar med en empirisk hanterlighet.
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Dessutom finns alternativet att inte reagera alls.
Se perspektivanalysen i kapitel 5.
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Nedan beskriver jag två analysförfaranden som har stöd i litteraturen:
1. Ett analysschema som grund för att beskriva substans och funktion med
utgångspunkt från en dyad.
2. Kriterier för att karakterisera nätverket.
4.2.8.1 Schema för att analysera nätverk
I figur 23 visas en sammanställning i matrisform över de olika analysområden som är utvecklade från uppdelningen av affärsrelationer i substans och
funktion. Schemat kan användas för att identifiera kritiska frågor i samband
med (normativ) verksamhetsutveckling. (Håkansson & Snehota, 1995:4249)
Ekonomiska effekter
Kunskapsmässiga effekter
Strukturella effekter

Företaget

Dyaden

Nätverket

Aktiviteter

Aktivitetsstruktur

Aktivitetslänkar

Aktivitetsmönster

Aktörer

Organisations- Aktörsbindningar
struktur

Nätverk av
aktörer

Resurser

Resurssamling

Resurskopplingar

Kapacitetsutveckling

Utveckling av Strategiutveckling
affärsrelationer

Funktion

Substans

Resurskonstellation

Figur 23. Schema för att analysera affärsrelationer. Källa: Bearbetning av Håkansson och Snehota,
1995:47.

I figuren är substansen med utgångspunkt från dyaden markerad (länkar,
bindningar och kopplingar). Substansen kan också beskrivas på företagsnivå
(aktivitetsstruktur, organisationsstruktur och resurssamling) och på nätverksnivå (aktivitetsmönster, nätverk av aktörer och resurskonstellation). Schemat
kan användas som konceptuellt ramverk för att beskriva, analysera, värdera
och bedöma utvecklingspotential för verksamheter utifrån principerna för
nätverkslogik.
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Schemat kan också användas för att särskilja möjliga effekter av en
förändring av något slag i en relation (ibid:44-45), för att identifiera den
dynamiska inverkan som en förändring för med sig. En förändring av något
slag i någon av de nio cellerna i matrisen, kan driva på utvecklingen av en
specifik relation. Man ska dock vara medveten om att det enbart handlar om
tänkbara effekter och att schemat därmed har ett begränsat värde utifrån att
skapa förklaringskunskap. (ibid:45). 94
Tre utvecklingsområden är preciserade i analysschemat eftersom de är nära
relaterade till de tre olika kolumnerna (ibid:46-49):
• Kapacitetsutveckling – hantera påverkan från relationer med avseende på
företagets interna möjligheter. Här är det viktigt att företaget lyckas utveckla aktivitetsstrukturen, organisationen och resurssamlingarna på ett
lämpligt sätt så att kompetens, innovationsförmåga och intern kapacitet
byggs upp. Den interna kapaciteten återspeglar företaget förmåga att ta
vara på sina relationer i förhållande till sina interna förutsättningar.
• Marknadsföring och inköp – relationsutveckling på dyadnivå. Här handlar det för det enskilda företaget om att hantera relationerna mot kunder,
leverantörer och tredjepartsaktörer. Utvecklingsfrågan är att skapa effektiva team med avsikten till ömsesidig produktivitet. Att intervenera i
enskilda relationer handlar om att utveckla (eller avbryta) aktivitetslänkar, resurskopplingar och aktörsbindningar i samverkan med motparten.
Området är därmed nära kopplat till funktionen av dyaden.
• Strategiutveckling – positionera företaget i ett överordnat nätverk genom
att hantera enskilda relationer. Denna positionering påverkar företagets
utveckling på både kort och lång sikt. Medlet för att kunna positionera
företaget är i vilken grad man som företag genom sina relationer lyckas
tillföra värde i form av produktivitet, kapacitet, innovationsförmåga,
kompetens etc. till andra företag (vilket innebär att dessa företag i sin tur
själva måste kunna ta vara på relationens potential internt). Strategiutveckling kan endast göras genom utveckling av enskilda relationer och
i förväg värderas utifrån det sannolika händelseförloppet i ett vidare
dynamiskt nätverksperspektiv, dvs. förändringar i aktivitetsmönster,
aktörsnät och resurskonstellationer. Inget företag kan i förväg med säkerhet ha kontroll och kunskap över det utvecklingsförlopp som en endogen
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Ett exempel: Om det ena eller båda företagen i en relation gör aktivitetsförändringar (länkar, cell
2), kan detta ge tänkbara effekter både horisontellt och vertikalt i schemat. Det kan ha direkta
effekter på företagets interna aktivitetsstruktur i form av ökad eller minskad effektivitet
(aktivitetsstruktur, cell 1). Det kan också leda till direkta effekter för tredje part som kan behöva
anpassa sig till den nya länken med positiva eller negativa konsekvenser för detta företag (aktivitetsmönster, cell 3). Förändringen kan även leda till indirekta effekter i form av ytterligare behov av
att genomföra förändringar i form av nya kopplingar (cell 8) eller bindningar (cell 5). Det kan
också ge följdeffekter i form av reglering av tredjepartsrelationer (aktivitetsmönster, cell 3). En
förändring kan på detta vis orsaka ett antal reaktioner, varav vissa kan vara förväntade och andra
oväntade för den part som initierade förändringen. (ibid:45)
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förändring i en relation ”sätter igång”. Däremot kan utvecklingstendenser
(se vektorsdiskussionen tidigare) vara till god nytta för att kunna
reflektera över vilka sannolika nätverkseffekter man kan förvänta sig
efter relationsutvecklande insatser.
4.2.8.2 Kriterier som stöd för diagnos av nätverk
Som stöd för att genomföra diagnos av en aktörs situation inom ett nätverk
kan följande kriterier vara användbara (Axelsson, 1996):
• Hårt och löst strukturerade nätverk. I de hårt strukturerade nätverken är
rollfördelningen mellan aktörerna tydlig, aktiviteterna är hårt länkade till
varandra och resurskopplingarna är starka. I de löst strukturerade nätverken råder motsatt förhållande.
• Täthet. Tätheten kan mätas i antalet relationer i förhållande till det potentiellt tänkbara inom en viss grupp av aktörer. Om alla har kontakt med
alla är nätverket mycket tätt.
• Hierarki. En stark hierarkisk position har en aktör som har möjlighet att
kunna påverka andra aktörers beteende. Ett nätverks hierarkiska ”nivå” är
därmed beroende av styrkan hos enskilda aktörer.
• Centralitet. En enskild aktörs position inom ett nätverk kan beskrivas
utifrån hur central aktören ifråga är. Om företaget fungerar som en slags
”träffpunkt” i den samverkan som bedrivs, är företaget mer centralt än om
företaget vore mer perifert. En aktörs styrka kan dock inte bara bedömas
utifrån dess centralitet.
• Kritiska resurser. Ett företags kontroll (eller brist på kontroll) över de
resurser som behövs för att ett nätverks affärssamverkan ska kunna fortgå
och utvecklas, är ytterligare ett kriterium för att studera en aktörs situation
inom ett nätverk.
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5

Perspektivanalys

I det föregående kapitlet har grundläggande perspektiv för Förändringsanalys samt för ”Uppsalaskolan” beskrivits. I detta avsnitt analyseras perspektiven först var för sig. Därefter relateras de mot varandra där, för avhandlingens syfte, viktiga likheter och skillnader lyfts fram. Avsnittet avslutas med mina ställningstaganden över hur jag avser att hantera de två
perspektiven inför empiristudie B.95

5.1 Analys av perspektivet bakom Förändringsanalys
Perspektivanalysen inleds med en rekonstruktion av centrala begrepp inom
Förändringsanalys. Därefter lyfts mål och bakomliggande värderingar fram.
Avslutningsvis följer min syn på styrkor och svagheter, dvs. min värdering,
av bakomliggande perspektiv till Förändringsanalys.
5.1.1 Rekonstruktion av centrala begrepp
Inom Förändringsanalys identifierar jag följande begrepp som centrala för
det forskningsfokus som jag har:
• Handling/aktivitet
• Aktör
• Roll
• Partnerskap
• Resurs
• Affärsverksamhet/affärsprocess
• Kommunikation/information
• Relation
• Interaktion
• Nätverk
95

Perspektivanalysen föregås i min forskningsprocess av empiristudie A.
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Begreppen har identifierats som fundamentala med utgångspunkt från den
beskrivning av perspektivet som genomfördes i kapitel 4. Det sista begreppet, nätverk, är dock inte centralt för Förändringsanalys, men tas ändå
med inför den relatering till ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv som
genomförs senare i detta femte kapitel.
Handling/aktivitet
Handlingsbegreppet är grundläggande inom Förändringsanalys. Handlingar
utförs av människor, men även informationssystem (artefakter) kan ha handlingsförmåga. För att handla krävs tillgång till resurser (input). Handlingen
resulterar i ett resultat (output), dvs. man har genom handlingen påverkat
världen. En handling är intentionell, dvs. den som handlar gör det utifrån
den avsikt som finns med utgångspunkt från den handlandes tolkning över
nuläget och det mål som denne har intentionen att uppnå. Handlingar kan
vara både materiella och immateriella. Exempel på det senare är att språkhandlingar utförs när människor kommunicerar. Handlingar är också reflexiva, eftersom de återverkar på den handlande.
En aktivitet består av handlingar som institutionaliserats, dvs. handlingar
som genom bl.a. reflexivitet och lärande kan betraktas tillhöra ett sammanhängande handlingsmönster, t.ex. en del av en affärsprocess.
Aktör
Aktörsbegreppet är centralt och pekar på ett intresse för människan som
intentionell, dvs. som en handlande, reflekterande och skapande individ96.
Informationssystem är inte aktörer, eftersom begreppet endast avser
människor som individer eller kollektiv, till vilka ett utförandeansvar kan
kopplas. Inom Förändringsanalys finns en viss fokusering på att aktörer ses
som kollektiv, exempelvis avdelningar, företag och yrkesgrupper. Inget
hindrar dock att man i t.ex. handlingsgrafer kan betrakta enskilda individer.
Roll
Aktörer handlar med utgångspunkt från den roll som man innehar i en
verksamhet. Rollbegreppet är främst kopplat till en verksamhet (praktik)
inom vilken olika rolltyper betraktas för att definiera vad verksamheten
(praktiken) innebär. Roller innehas av aktörer som kan vara individer (t.ex.
en vårdtagare) eller kollektiv (t.ex. en kommunstyrelse). Genom den praktikgeneriska modellen97 beskrivs ett antal olika rolltyper som en verksamhet
kan definieras utifrån.

96
97

Goldkuhl, 1990; Goldkuhl, 1998b:16; Arbnor och Bjerke, 1994:180.
Se 4.1.5.
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Partnerskap
Partnerskap innebär att två eller flera verksamheter (partners) samverkar i ett
syfte att vinna fördelar som varje verksamhet var för sig inte kan uppnå.
Resurs
Resurser kan vara tid, pengar, kunskap, information, maskiner och material.
Dessa resurser förbrukas, brukas eller skapas i samband med att aktiviteter
utförs. Detta innebär att resurserna betraktas som förutsättningar (input) för
aktiviteter och som medverkande vid utförandet av aktiviteter. Resultatet av
en aktivitet (output) kan även betraktas som en resurs, främst eftersom
resultatet ofta utgör förutsättning för nästa aktivitet i kedjan.
Affärsverksamhet/ affärsprocess
Affärsverksamhet handlar om att utbyta värden i någon form mellan parter,
t.ex. leverans av varor/tjänster och ersättning som motprestation (Goldkuhl,
1998a). För att kunna utbyta värden måste parterna kommunicera med
varandra, vilket inkluderar handlingsaspekter såsom affärsförslag (erbjudanden) och bindande överenskommelser (kontrakt) (ibid:8). Den affärsgeneriska modellen avser att vara ett analysstöd för att förstå och utveckla
affärssituationer som både kan vara av typen business-to-business, dvs. när
företag gör affärer med företag och för situationer av karaktären business-toconsumer när företag har slutkonsumenter som kunder.
Begreppet affärsprocess används främst i samband med rutinbetonade
affärsverksamheter. En affärsprocess kan karakteriseras som en helhet av
sammanhängande aktiviteter som avslutas med resultat som har ett påtagligt
värde för interna eller externa kunder genom att lösa ett problem eller en
uppgift åt dessa (Goldkuhl, 1995). En affärsprocess kan lämpligen betraktas
ur ett värdekedjeperspektiv (Lind, 1996a:118).
Kommunikation och information
För att kommunikation ska kunna äga rum krävs minst två människor som
riktar sin språkhandlingar mot varandra, dvs. kommunikation är en social
företeelse. Kommunikation innebär att information överförs mellan människor och tolkas hos respektive part. I samband med kommunikation innefattar denna både ett informationsinnehåll och en handlingsaspekt. Detta
innebär därmed att man också handlar när man kommunicerar.
Relation
”Relationer skapas genom handlingar som riktas mot varandra. Detta innebär att relationer kan vara långsiktiga om producenternas och resultandernas
interaktion är utsträckt över tiden.” (Goldkuhl & Röstlinger, 1998:30).
Relationer kan definieras utifrån de roller som finns inom verksamheten.
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Interaktion
Ett flertal handlingar utgör basen för interaktion mellan minst två olika
parter. Därmed är tolkningen av parternas utförda handlingar centrala för att
analysera interaktionen. Utgångspunkten för att betrakta interaktionen är
därmed de enskilda parternas handlingar som är riktade mot den andra
parten98. Interaktion kan bestå dels av kommunikation, dels av materiella
och immateriella resurser som riktas mellan olika parter.
Nätverk
Nätverk består av verksamhetskedjor, dvs. kedjor av praktiker som därmed
förhåller sig till varandra på ett nätverksmässigt sätt (Goldkuhl & Röstlinger,
1998:31). Nätverk innebär alltså att flera (men uttryckligen avgränsade)
verksamheter eller delverksamheter är relaterade till varandra genom de
aktiviteter (handlingar) som förenar dem med varandra. Genom aktiviteterna
och rollstrukturen kommer därmed också ett antal aktörer att beröras och
därför att tillhöra nätverket.
5.1.2 Mål i samband med tillämpning av Förändringsanalys
Det överordnade målet för Förändringsanalys och dess synsätt är att vara till
nytta för verksamhetens bedrivande och utveckling. Ett medel för detta är att
stödja utveckling av kunskap om nuläget, dvs. att skapa förståelsekunskap
med det bakomliggande perspektivet och metodernas som stöd. Till viss del
ges även stöd för att ta fram förklaringskunskaper, t.ex. i samband med att
orsak-effekt-samband utreds. Design är ett annat tydligt målområde inom
Förändringsanalys. Genom dessa designsträvanden är målet att skapa normativa råd och förslag till förändringar som är till nytta för verksamheten.
I figur 24 framgår ytterligare ett antal delmål som identifierats inom Förändringsanalys, vilka avser att vara medel för att uppnå de överordnade verksamhetsmålen. Bland dessa bör märkas den humaninfologiska grunden, det
kontextuella grundtänkandet samt stödet för ett aktivt deltagande och engagemang från verksamhetsrepresentanter, vilka är de som både har den bästa
kunskapen om verksamhetens bedrivande och de som på ett motiverat sätt
ska arbeta med de förändringar som eventuellt föreslås och genomförs. Noteras bör också att affärsprocesstänkandet stöds av ett inter-organisatoriskt
intresse som utgår från det utbyte (information, material etc.) som två parter
har med varandra.
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Jämför med BAT i kapitel 4.
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Figur 24. Mål för Förändringsanalys
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5.1.3 Värderingar inom Förändringsanalys
Värderingar kan vara både explicita och implicita. Analysen av grundläggande värderingar görs under ett antal rubriker som delvis grundar sig på
allmän vetenskapsteori99, och delvis på aspekter som aktualiseras i jämförelsen mellan de två perspektiven100. Samtliga rubriker återkommer i samband
med analysen av nätverksperspektivets värderingar senare.
Synen på vetenskapens värdefrihet
SIMM är en metodfamilj med inriktning på verksamhetsutveckling. Detta
innebär att ett normativt fokus finns representerat med råd kring hur
analysförfarandet bör bedrivas i samband med att verksamhetsutveckling
eftersträvas. Några normativa råd riktade mot hur verksamheten bör utvecklas finns inte direkt angivna. Indirekt (via perspektiv och metodstöd) kan
dock normativitet också sägas bli riktade på den verksamhet som man avser
att utveckla. De normativa inriktningen (särskilt beträffande hur man bör gå
tillväga i samband med utredningar) medför en mer pragmatisk syn på
vetenskapens värdefrihet i enlighet med Weber101. Vid användandet av
Förändringsanalys finns dessutom en strävan efter att vara till nytta – både i
samband med nulägesförståelse och vid skapandet (designen) av en bättre
verksamhet framledes. Genom rikhaltiga och beprövade notations- och
arbetsformer, värderar man intersubjektivitet högt, dvs. att metoderna ska
minska den enskilde utredarens/forskarens personliga inverkan på kunskapsutvecklingen och därmed öka sannolikheten för att liknande resultat uppnås
oberoende av vem som utför analyserna.
Synen på styrning och kontroll
Verksamheter kan styras. Genom att analysera nulägessituationen kan en
ökad förståelse för verksamheten och dess problem uppnås. Genom denna
kunskap och genom att man använder metodernas möjligheter till design,
kan förändringar uppnås över vilka man har goda möjligheter att ha kontroll.
Samordning mellan olika parter vid inter-organisatoriska situationer kan
göras genom kunskap och design av gränssnittet mellan parterna. Verksamheter går att stabilisera, dvs. att man genom styrning kan uppnå (åtminstone under en tid) någon form av jämvikt som löpande verksamhet kan
bedrivas utifrån.
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Gäller rubrikerna: Synen på vetenskapens värdefrihet, Människosynen, Rationaliteten, samt
Synen på normativitet, nytta och forskarens roll. Fokuseringen på dessa rubriker härrör från
analyskriterier i samband med en övningsuppgift inom forskarutbildningskursen Vetenskapsteori
som gavs vid IDA, Linköpings universitet våren – 97.
100
Gäller rubrikerna: Synen på styrning och kontroll, Synen på organisation, Synen på struktur
samt Tidsperspektiv. Att dessa är intressanta att använda som rubriker grundar sig i att
perspektiven skiljer sig starkt åt på dessa aspekter.
101
Weber menar att forskaren kan tala om vad som kan göras, men inte vad som bör göras.
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Människosynen
Mänskligt beteende är meningsfullt och intentionellt. Människan är i grunden god och styrs av etiska principer som kan ge ledning för de handlingar
som företas. Människan är en social aktör som genom språkhandlingar och
andra handlingar riktar dessa mot andra aktörer. Människor kan ha motstridiga värderingar och intressen. För att hantera intressekonflikter krävs
kommunikation och strävan efter ömsesidig förståelse. Det är de människor/
aktörer som bedriver verksamheten som också i första hand besitter verksamhetskunskap, inte utredaren. Dessutom bör berörda aktörer av en förändring medverka för att delaktighet och därmed motivation ska kunna uppnås i
samband med förändringen.
Rationaliteten
Rationalitet hör nära ihop med kunskap och handling. Inom Förändringsanalys förklaras mänsklig aktivitet med utgångspunkt från handling och
intentionalitet. Aktören har en avsikt som relaterar sig från ett utgångsläge
och mot ett mål. De handlingstyper som Förändringsanalys grundar sig på är
målrationellt och värderationellt handlande.
Lyckat målrationellt handlande kan värderas med utgångspunkt från den
nytta som aktören har av sina handlingar och rationalitetskriteriet effektivitet.
Exempel på sådan nytta i samband med verksamhets- och systemutveckling
är lönsamma informationssystem och effektiva verksamhetsprocesser.
Värderationellt handlande bygger på det goda handlandet dvs. på sociala
normer och värderingar. Rationaliteten i dessa handlingar baseras på att de
är i linje med rådande normer och värderingar. Exempel på detta finner man
i hur man beskriver goda arbetssätt i samband med verksamhetsutveckling,
vilka kännetecknas av användarmedverkan och genomskinliga beslutsunderlag. Exemplen på värderationellt handlande är dock inte helt frånkopplade
från rationalitetskriterierna för målrationellt handlande, eftersom exempelvis
genomskinlighet i samband med en utredning och avrapportering, kan leda
till att beslut fattas med en effektivare verksamhet som följd.
När inter-organisatoriska verksamheter betraktas, är den målrationella handlingstypen rådande med ekonomiska och effektivitetsmässiga kriterier i förgrunden (t.ex. att relationen existerar därför att man genom denna kan uppnå
förmåga som endera parten ej kan mobilisera på egen hand).
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Synen på organisation
En organisation består av ett kollektiv av individer som genom tilldelade
roller agerar mer eller mindre för organisationens mål. En organisation avgränsas oftast enligt juridiska principer, dvs. som juridisk person. En organisation kan inneha en roll, dvs. den kan agera, i likhet med enskilda individer. En organisation tillhör ett nätverk när ett flertal organisationer samverkar i något avseende.
Synen på struktur
Det är viktigt inom Förändringsanalys att vara tydlig med begrepp, roller,
handlingskaraktär, processers utseende och struktur. För att kunna genomföra verksamhetsutveckling genom nulägesanalyser och design av framtidssituationer, krävs notationsformer, arbetssätt och begrepp som styr uppmärksamheten och dessutom skapar intersubjektiv kunskap. Med ett utvecklingsfokus på institutionaliserade handlingar (rutiner), dvs. på ordningen
inom ofta löpande verksamhet, krävs strukturering. I samband med verksamhetsanalyser är det vanligt att man fokuserar på verksamhetsdelar som kan
vara kontextuellt sammanhörande eller i vissa fall även kompositionellt indelade. Detta innebär att man avgränsar sig till ett verksamhetsområde, problemområde el. dyl.
Synen på normativitet, nytta och forskarens roll
Förändringsanalys har en inriktning på verksamhetsutveckling under goda
samverkansformer och erbjuder en omfattande och beprövad uppsättning
metodinstruktioner och tillhörande notationsformer. Dessa normativt inriktade råd beskriver en positiv inställning till normativitet. En metod som
inte medför avsedd nytta för en verksamhet eller för forskningen, har ett litet
berättigande. Forskaren kommer ofta i samband med analyser att påverka
verksamhetspersoner, varvid aktionsforskning är nära relaterat till Förändringsanalys. Detta gäller både i kunskapsutveckling över nuvarande verksamhetssituation och i samband med design av förändringar och framtida
verksamheters bedrivande.
Tidsperspektiv
De tidsperspektiv som fokuseras inom Förändringsanalys är nutid, genomförandetid samt framtid. Nutid avser den verksamhetssituation som råder vid
tiden för t.ex. bedrivandet av en verksamhetsanalys (=nu). Genomförandetid
avser den ofta tidsbestämda period som åtgår för att genomföra en
förändring (=medan). Framtid fokuseras i betydelsen att en förändring har
genomförts (=sedan), vilket snarare bör ses som ett framtida (”statiskt”) tillstånd än som en kontinuerligt pågående förändringsprocess.
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5.1.4 Min värdering av bakomliggande perspektiv till
Förändringsanalys
Värderingen av styrkor och svagheter inom Förändringsanalys görs relativt
värderingen av nätverksperspektivet i avsnitt 5.2 samt med fokus på förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem.
Styrkor med Förändringsanalys vid verksamhetsutveckling inom samverkande affärsprocesser:
• Handlingsperspektivet.
• Förståelse- och designinriktad.
• Kontextuellt synsätt och affärsprocesstänkande.
• Fokus på verksamhetsnytta och kommunikation.
• Grunden i talaktsteorin.
• Business Action Theory som stöd för att generiskt betrakta utbytesrelationer.
• Perspektivgrundat och beprövat metodkoncept bestående av:
• ramverk.
• metodkomponenter, t.ex. verksamhetsanalys och problemanalys.
• stöd för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem
(IOIS) mellan ett fåtal parter, bl.a. interaktionsanalys.
Svagheter med Förändringsanalys vid verksamhetsutveckling inom samverkande affärsprocesser:
• Statisk syn på vad ett nätverk innebär, trots synen på handlingars
reflexivitet (återverkan på den handlande).
• För starkt fokus på att stabilitet i ett företags relationer till sin omgivning är möjliga att uppnå.
• Tron på styrning är för stark i samband med design av samverkande
affärsprocesser.
• Relations- och interaktionsbegreppen är dåligt artikulerade i jämförelse med nätverksperspektivet. Tolkning av aktörers handlingar
fokuseras mer än tolkning av aktörers relationer med varandra.102
• Begreppet partnerskap är endast välgrundat använt i samband med
studier mellan två parter.
• För stark inriktning på institutionaliserade handlingar. Enstaka händelser (episoder) kan ha väl så stora effekter på relationer.103
• Saknar aktörsanalys trots ett aktörsinriktat synsätt.

102

BAT’s utgångspunkt i utbytesrelationen mellan en köpare och en säljare är dock ur affärsgenerisk synpunkt ett tydligt undantag.
103
Inom t.ex. problemanalyser är det dock inget som hindrar att sådana episoder medtas.
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5.2 Analys av ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv
Perspektivanalysen inleds i likhet med föregående avsnitt med en rekonstruktion av centrala begrepp inom ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv.
Därefter lyfts mål och bakomliggande värderingar fram. Avslutningsvis
följer min värdering av nätverksperspektivet.
5.2.1 Rekonstruktion av centrala begrepp
Inom nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan” identifierar jag följande
begrepp som centrala:
• Aktivitet
• Aktör
• Resurs
• Relation
• Interaktion
• Nätverk
Aktivitet
En aktivitet kan definieras brett såsom en sekvens av handlingar riktade mot
ett visst syfte (Håkansson & Snehota, 1995:52). Begreppet aktivitet används
i tre nivåer genom tilläggen -struktur, -länkar och -mönster. Aktivitetsstruktur avser företagets interna och ofta komplexa ordning av koordinerat
handlande. När en relation utvecklas handlar det om att aktiviteter som
tidigare utfördes internt, övertages av den motstående parten varvid aktivitetslänkar uppstår och effekter på parternas interna aktivitetsstrukturer uppstår. Aktivitetslänkar kan vara både parallella och sekventiella och påverkar
företagens produktivitet (ibid:29). Eftersom båda parterna i en relation har
ytterligare relationer med andra aktörer, kan ett aktivitetsmönster betraktas.
Aktör
En aktör kan vara endera en individuell person, t.ex. en anställd eller en
kollektivt sammansatt enhet, t.ex. ett företag bestående av ett flertal individer där det är företaget som är utgångspunkten. Begreppet aktör används i
tre nivåer: individer inordnade internt i ett företags organisationsstruktur,
aktörsbindningar som existerar mellan företag, samt nät av aktörer som avser den totala aktörssituationen inom det totala nätverket, vilka kan vara
både individer och kollektiv.
Resurs
Resurser kan vara av olika slag – påtagliga såsom människor, maskiner och
kapital, samt vaga såsom tekniskt, kommersiellt och ekonomiskt kunnande.
En relation ger effekter på hur företag utvecklar sina resurser, eftersom man
anpassar sina resurser gentemot varandra. Resursbegreppet används tillsammans med -samling, -koppling och -konstellation. Resurssamling avser
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företagets interna resurser som är relaterade och kombinerade med varandra.
Resurskopplingar innebär t.ex. att två företag har anpassat sin produktion
eller maskinpark till varandras interna resurssamlingar för att därmed kunna
utveckla sin förmåga. När resurser utvecklas genom relationen uppstår ofta
nya kombinationer. Resurskonstellation avser de samlade resurser som ett
nätverk har tillgång till.
Relation
Relation är det mest centrala begreppet inom nätverkskonceptet. Håkansson
& Snehota (1995:25) definierar begreppet relation inom industriell affärsdrivande verksamhet som
”…a relationship is mutually oriented interaction between two
reciprocally committed parties.”
”A relationship develops over time as a chain of interaction episodes
– a sequence of acts and counteracts. It has a history and a future.”
”Relationships produce something that neither of the two can produce in isolation and something that cannot easily be duplicated.”
En relation är varaktig och kan betraktas som en qvasi-organisation (ibid:25)
som alltså utvecklas över tiden mellan två parter och som dessutom har
egenskaper i form av bl.a. ”produktionsförmåga”.
Aktörsbindningar är centrala för relationsbegreppet, även om resurskopplingar och aktivitetslänkar också utgör viktiga beståndsdelar. Aktörsbindningar är i korthet uppbyggda på tre egenskaper; överenskommelser, identitet och förtroende. Dessa tre egenskaper kan betraktas som sociala processer,
vilka ger både restriktioner och möjligheter på parternas agerande och
tolkande gentemot varandra. En aktörsbindning mellan två parter ger även
konsekvenser mot hur andra parter betraktar bindningen, vilket ofta medför
att respektive part får ”försvara” motparten gentemot tredje part, dvs. man
representerar varandra. (ibid:33)
Begreppet dyad används synonymt med relation, dvs. avser konjunktionen
av (förbindelsen mellan) två aktörer. En relation är i sig också en resurs.
Interaktion
Interaktion är relation av två skäl (Håkansson och Snehota, 1995:25):
1. Aktörerna betraktar interaktion med andra aktörer såsom relationer.
2. Interaktion mellan företag skapar över tiden qvasi-organisationer
som benämns relationer.
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Interaktion innebär en ömsesidigt orienterad aktivitet (action) mellan två
parter. Dessa aktiviteter/handlingar kan vara delar av en institutionaliserad
struktur (rutin) eller enskilda episoder som inträffar. Interaktion är ofta
social, dvs. det är människor som interagerar med varandra.
Nätverk
Ett nätverk består av sammankopplade relationer där förändringar inom en
relation ger påverkan på övriga relationer. Nätverk som modell (teoretiskt
fenomen) har ingen början och inget slut. Empiriskt tar man utgångspunkt i
en specifik relation och reflekterar över hur denna relation och pågående
förändringar ger effekter på de relationer som man kan överblicka. En sådan
empirisk fokusering till en nätverkshorisont får inte vara för snäv.
Ett nätverk uppnår aldrig balans, eftersom reaktioner och motreaktioner ger
drivkrafter för ett ständigt förändringstryck. Denna dynamiska nätverkssyn
som därmed kan sägas känneteckna nätverksperspektivet, kan studeras
utifrån en nätverkslogik med utgångspunkt i de enskilda relationerna.
5.2.2 Mål inom nätverksperspektivet
Nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan” inriktar sig på att förstå hur
industriella marknader fungerar. Denna målsättning är tydligt uttalad och
kan delas in i två delområden:
1. Fokus på förståelse för vad relationer är (substans) och vad de medför
(funktion). Denna förståelse kan till viss del användas som stöd för
företagsledningen.
2. Prognosstöd med fokus på nätverkseffekter av en förändring i en relation
samt på den återverkan som nätverkseffekterna kan ge på den
ursprungliga förändringen. Prognoserna ska ses som reflexioner över
tänkbara förändringseffekter och inte klara orsak-effekt-samband.
I grunden ligger att nätverksperspektivet starkt positionerar sig mot det allmänt rådande marknadsperspektivet, dvs. nätverksperspektivet har en företagsekonomisk utgångspunkt. I figur 25 nedan framgår dessutom bl.a. att
nätverksperspektivet är kontextstödjande ur både påverkansmässig kontext
och tidsmässig kontext. Med påverkansmässig kontext avser jag att man betraktar de totala effekterna av en enskild förändring med utgångspunkt från
en relation. Med tidsmässig kontext avser jag att man tar i beräknande hur
tidigare händelser (10 till 20-årsperspektiv) och nuvarande situation påverkar förändringar framöver (10-årsperspektiv).
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Till stöd för
företagsledningen
("managementstöd")

Kunskap om relationers
substans och funktion

Stöd för reflektion över
förändringars dynamiska
effekter ("prognosstöd")

Förståelse för
industriella marknaders
funktionssätt

Nätverkslogik

Beskrivning
av relationens
funktion

Interorganisationsteori
Påverkansmässig
kontext

Beskrivning av
relationens substans:
- aktörsbindningar
-resurskopplingar
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direkta aktörer
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enskilda relationen
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qvasi-organisation

Hermeneutiskt
inriktad

Figur 25. Mål för nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan”.

5.2.3 Värderingar inom nätverksperspektivet
Värderingarna görs med utgångspunkt från motsvarande rubriker som i samband med värderingen av bakomliggande perspektiv inom Förändringsanalys.
Synen på vetenskapens värdefrihet
Utgångspunkten för nätverksperspektivet är att förstå hur industriella marknader egentligen fungerar bortom det allmänt rådande etos där konkurrens,
fria valmöjligheter, utbytbarhet etc. är grundläggande för den värdeimpregnering som forskare (både företagsekonomer och nationalekonomer) har.
Denna kunskapssträvan över hur industriella marknader fungerar, domineras
av förståelsekunskap. Möjligen är det med bakgrund till detta som norma-
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tivitet till viss del anses vara på gränsen till ovetenskapligt, dvs. man ansluter sig starkt till Webers tankegångar kring vetenskapens värdefrihet. Genom
den begreppsapparat och det tänkande som lanseras i nätverksperspektivet,
ökar möjligheten till inter-subjektivitet mellan olika betraktare av en viss
verksamhet.
Synen på styrning och kontroll
Verksamheter anses svåra att styra av minst tre skäl:
1. Förändringar internt inom företag (som man möjligen kan ha viss
kontroll över) är relativt ointressanta för företagets utveckling totalt
sett.
2. Företaget har många relationer, varför utvecklingen inom en relation
gentemot ett annat företag, ofta inte kan genomföras på kort tid, inte
minst beroende på att de aktuella aktörerna ”sitter fast” i sina övriga
relationer.
3. Om en utveckling av en specifik relation kan genomföras, är det inte
säkert att effekterna blir de som förväntats. Detta beror på nätverkseffekter som möjligen kan förutses till vissa delar, men till andra delar
är komplexa att ha kontroll över.
Koordinering poängteras i nätverksperspektivet, men inte i betydelsen av
aktiv styrning, utan mer i betydelsen av att koordinering är grunden för
interaktion, dvs. en grundbult för en relation. Verksamheter och företag
uppnår aldrig balans i betydelsen att man undgår ständiga förändringskrav,
vilket driver utvecklingen. Det är också detta fenomen som medför att
företag som agerar i samverkan med andra ständigt utvecklas.
Människosynen
Relationer har en social grund, dvs. det är människor som i interaktion med
andra kombinerar resurser till nya möjligheter, länkar aktiviteter med andras
aktiviteter etc. Mänskligt beteende är meningsfullt, intentionellt och styrs av
etiska principer.
Rationaliteten
Nätverksperspektivet fokuserar relationer som ett medel för att uppnå kapacitet, kunnande etc. De kriterier för värdering av interaktionen i en sådan
relation är både värdeinriktade och målinriktade. Det förefaller som att man
avser att dessa två kriterier har samma tyngd. Möjligen leder den försiktiga
inställningen till normativitet (se nedan) till att det målinriktade rationalitetskriteriet verkar komma lite i bakgrunden. Exempel på värdeinriktad rationalitet är att uppbyggnad och förvaltning av relationer har egenvärden, vilka
inte enbart kan värderas kortsiktigt ekonomiskt, eftersom uppoffringar för
relationens bästa ofta behöver göras.
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Synen på organisation
Organisationen är underställd sin omgivning, dvs. till ett större antal andra
organisationer och individer till vilka man har direkta eller indirekta (även i
betydelsen avlägsna) relationer. Organisationens berättigande kan förstås i
omgivningens perspektiv. Det är också till omgivningen som organisationens resultat avsätts. Likaså kan organisationen upprätthålla sin kapacitet
och drivas vidare i sin utveckling tack vare relationer (direkta och indirekta)
med omgivande aktörer, eftersom resurser tillförs genom nya kombinationer
i relationer med externa aktörer. Organisationens ”utseende” bestäms av hur
andra organisationer och individuella aktörer tolkar organisationen i fråga.
Synen på struktur
Här finns en stark koppling till synen på styrning och kontroll enligt ovan,
där man inte ser speciellt stora möjligheter till full kontroll över de effekter
som kommer att följa på förändringsåtgärder i ett företags relationer med
andra. Porters värdekedjemodell är visserligen inte felaktig som modell över
hur produktionskedjor kan beskrivas där ett flertal företag är involverade,
men det är inte i första hand denna fokusering på enskilda löpande
verksamhetsrutiner som intresserar nätverksforskarna. Istället fokuseras
dynamiken och drivkrafterna i samband med det enskilda företaget i relation
till det överordnade nätverket av aktörer och förståelsen av detta. En värdestjärnemodell t.ex. i enlighet med Normann och Ramirez (1994), belyser
intressanta aspekter bättre, vilket också minskar möjligheten och intresset
för att beskriva och förstå enskilda rutiner/verksamheters logik. Ingen större
intresseskillnad görs mellan löpande verksamhetsprocesser och enskilda
händelser/episoder. Eftersom ett nätverk (teoretiskt sett) är oändligt, är
benägenheten att avgränsa liten. I empiriska studier avgränsar man, men inte
uttryckligen till någon form av verksamhetsområde med omgivning, utan
endast en uppräkning (eventuellt med stöd av en figur) över de aktörer som
finns med inom nätverkshorisonten.
Synen på normativitet, nytta och forskarens roll
Synen på normativitet anser jag vara tvetydig. Å ena sidan ansluter man sig
starkt till Webers innebörd i enlighet med vetenskapens värdefrihet och
fokuserar sig hårt till förståelsekunskap och på att kritisera normativa inslag
såsom tveksamma ur ett vetenskapligt perspektiv. Å andra sidan pratar man
om management och även om prognos (utvecklingsriktningar). Den tolkning
jag gör av denna omständighet är att man (outtalat) skiljer mellan normativitet i två betydelser: 1) konkreta råd för att i uttrycklig handling förändra
vilket man undviker, och 2) normativitet i betydelsen: managementprinciper
för relationsutveckling samt principer för reflektion över hur nätverk kan
utvecklas. Man strävar således inte efter normativitet, men sådana inslag
finns ändå. Synen på nytta är nära kopplad till normativiteten och följer
därmed en liknande innebörd. Man vill vara till nytta genom att skapa
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förståelse för hur industriella marknader egentligen fungerar. Däremot har
man ingen uttalad vilja att vara till nytta genom uttryckliga råd för hur man
som verksamhetsutvecklare bör göra. Synen på metod, design och
forskarens roll följer också samma resonemang.
Tidsperspektiv
”A relationship develops over time as a chain of interaction episodes – a
sequence of acts and counteracts. It has a history and a future.” (Håkansson
& Snehota, 1995:25). Tidsperspektiven är långa. Det historiska perspektivet
som man beaktar är 10-20 år. Framtidsperspektivet är också mycket långt.
Tidsaspekten är central i nätverksperspektivet.
5.2.4 Min värdering av nätverksperspektivet
Värderingen av nätverksperspektivets styrkor och svagheter görs relativt
värderingen av Förändringsanalys i avsnitt 5.1 ovan samt med fokus på stöd
för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem.
Styrkor med nätverksperspektivet vid verksamhetsutveckling inom samverkande affärsprocesser:
• Förståelseinriktat perspektiv avsett för affärsdrivande nätverk.
• Dynamisk syn på nätverk och nätverkslogik.
• Välartikulerat relationsbegrepp.
• Utgångspunkt i relationen.
• Tidsperspektivet.
• Reflexionsstöd för utvecklingstendenser inom nätverk.
Svagheter med ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv vid verksamhetsutveckling inom samverkande affärsprocesser:
• Avsaknad av designambitioner och liten strävan efter att vara ”till nytta”.
Man reflekterar gärna kring tänkbara effekter, men undviker att föreslå
förändringar genom explicita råd.
• Avsaknad av fokus på kommunikation och IT.
• Inga arbetsformer där verksamhetspersoner involveras.
• Svagt fokus på institutionaliserade handlingar, enskilda episoder ges
motsvarande uppmärksamhet.
• Nätverksreflexioner kan lätt växa till en ostrukturerad mängd av
uttalanden. Inga ambitioner och metodstöd finns för strukturering.
• Relationen är mycket starkt i förgrunden, vilket leder till dåligt fokus på
betydelsen av företagets interna förehavanden.
• Tveksam hantering av synen på vetenskapens värdefrihet. Förståelsekunskapens implikationer för företagsledningen har i skenet av detta en
oklar styrka och ställning.
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5.3 Relatering mellan perspektiven
I relateringen mellan Förändringsanalys och nätverksperspektivet enligt
”Uppsalaskolan” fokuseras endast avgörande skillnader beträffande mål och
värderingar samt för begrepp.
5.3.1 Mål och värderingar
Förändringsanalys och nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan” har helt
skilda målsättningar i grunden. Förändringsanalys syftar tydligt till att utifrån en noggrann förståelse för den nuvarande situationen och med god
genomskinlighet, kunna föreslå lämpliga utvecklingsåtgärder (design).
Dessa tydligt normativa ambitioner återfinns inte hos nätverksperspektivet,
utan snarare en medveten avhållsamhet till dessa ej värdefria uttalanden.
Samtidigt lanseras dock principer för hur en ”god nätverkare” bör agera.
Dessa principer bygger dock inte på uttalande om hur man bör agera, utan
mer på insikten över vad en relation består av (substansen) och vilken funktion den medför, samt principer för vilka nätverkseffekter som kan tänkas inträffa framöver. Jag anser dock det vara skillnad mellan att i handling föreslå
utvecklingsåtgärder (och därmed också tvingas ta ansvar för sina uttalanden), mot att mer reflekterande uttala vilka effekter (följdverkningar)
som förändringar kan väntas medföra.
Motsvarande skillnader finns beträffande synen på nytta där berättigande
hos Förändringsanalys ligger i att man med hjälp av metoderna kan åstadkomma nytta för den klient där dessa tillämpats. Nätverksperspektivet ser
inte sitt berättigande i den nytta som man kan tänkas åstadkomma. Istället
avser man att på ett mer relevant sätt än genom marknadsperspektivet kunna
beskriva hur industriella marknader fungerar.104
Synen på styrning och kontroll skiljer sig markant. Förändringsanalys avser
att styra verksamheter genom dels en intersubjektiv kunskap om nuläget tillsammans med verksamhetsrepresentanter, dels genom effekterna av de
förändringsåtgärder som man avser att komma fram till. Nätverksperspektivet fokuserar på den dynamik som kännetecknar nätverksbaserade affärsverksamheter, samt påvisar komplexiteten i att försöka styra dem.
Synen på organisationen skiljer sig beträffande utgångspunkten. Förändringsanalys ser organisationen som en grundläggande produktionsenhet,
medan nätverksperspektivet ser organisationen helt underställd dess relationer med andra organisationer.

104

Vilket naturligtvis indirekt kommer till nytta i skilda sammanhang.
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Synen på struktur skiljer sig också. I samband med design av framtida
affärsprocesser är fokus inom Förändringsanalys på verksamhetens institutioner (rutiner) och att man genom lämpliga arbetssätt och verktyg ska
kunna genomföra arbetet på ett så resurssnålt och högkvalitativt sätt som
möjligt. Struktur är därmed mycket viktigt inom Förändringsanalys. Nätverksperspektivet intresserar sig visserligen för aktivitetskedjor (verksamhetsstrukturer), men fokuserar inte dessa mer än enskilda episoder. Tillsammans med avsaknaden av metodstöd för att underlätta strukturering, kan
nätverksperspektivet betecknas såsom avsevärt mindre fokuserat på struktur
än Förändringsanalys.
Att avgränsa kan också anses tillhöra strävan efter struktur. Inom Förändringsanalys avgränsas verksamhetsområden, problemområden etc. med avsikten att fokusera engagemang och ansträngningar. De verksamhetssystem
som man definierar genom sina avgränsningar är dock öppna, dvs. man tar
hänsyn till hur omgivningen påverkar och påverkas. Nätverksperspektivet
försöker i det längsta att helt undvika att avgränsa. Nätverk som modell kan
(per definition) egentligen aldrig avgränsas – de är oändliga. I empiriska
situationer talar man om nätverkshorisont som ett sätt att fokusera på de
relationer och aktörer som är intressanta att ta i beaktande. Dessa är dock
avsevärt mer omfattande än de verksamhetssystem som avgränsas inom
Förändringsanalys.
5.3.2 Begrepp
Viktiga skillnader finns i vilka begrepp som Förändringsanalys och
nätverksperspektivet använder. Tabell 9 relaterar och värderar definitioner
inom Förändringsanalys relativt motsvarande inom nätverksperspektivet
med avseende på syftet för min forskningsuppgift.
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Tabell 9. Värdering av begrepp inom Förändringsanalys i relation till nätverksperspektivet.

Begreppens
innebörd Begreppens
innebörd
inom
inom
Nätverksperspektivet
Förändringsanalys
Handling/ Lämplig innebörd.
Tillför inget till mitt forsknings
aktivitet
fokus.
Aktör
Förklarar aktörers hand- Motsvarande grundsyn, men större
öppenhet att betrakta aktören ur
lingar utifrån intentioolika nivåer.
nalitet. Viss fokusering
mot en kollektiv syn.
Roll
Lämplig innebörd.
Tillför inget till mitt forskningsfokus.
Använder begreppet relation
PartnerLämplig definition när
istället.
skap
symmetrin mellan två
aktörer är i fokus.
AffärsLämplig innebörd.
Tillför inget till mitt forskningsprocess
fokus.
Tillför inget till mitt forskningsKommuni- Lämplig innebörd.
fokus.
kation/information
Relation
Snäv syn.
Välutvecklat begrepp. Lämplig
innebörd för mitt fokus.
Utgår från relationen (dyaden) i
Interaktion Utgår från respektive
sig.
parts (internt skapade)
handlingar som riktas mot Båda perspektivens innebörder är
intressanta för mitt fokus.
den andra.
Nätverk
Bör utvecklas.
Lämplig innebörd för mitt fokus.
Resurs
Bra definition, kan komp- Svag definition, förutom i betydelletteras
sen som del av substansen

5.4 Egna ställningstaganden
Beskrivningen, analysen och relateringen av perspektiven bakom Förändringsanalys och ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv, skapar grund till att ta
ställning till hur perspektiven ska hanteras under empiristudie B. De empiriska erfarenheterna från perspektivväxlingen under empiristudie A utgör
också grund för dessa ställningstaganden, likaså naturligtvis mitt syfte.
De ställningstaganden som görs på perspektivnivån (1), kommer att ge
konsekvenser för hur ställningstaganden behöver göras beträffande:
(2) Hantering av mål och värderingar.
(3) Hantering av begrepp.
(4) Hantering av arbetssätt och notationsformer.
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5.4.1 Hantering av de två perspektiven
Erfarenheter efter en första empirisk analysomgång har visat (se kapitel 6)
att kunskapen om en samverkande affärsprocess som ursprungligen uppnåtts
med stöd av Förändringsanalys, ökade när begrepp från nätverksperspektivet
fokuserades. Den strategi som tillämpades byggde på perspektivväxling med
det främsta syftet att möjliggöra slutsatser om vad respektive perspektiv
lyfte fram i verksamheten, dvs. vilken verksamhetsförståelse som perspektiven medförde. En erfarenhet från den perspektivväxande ansatsen under
empiristudie A var också att strategin som sådan i vissa avseenden var
mycket användbar.105 När så den teoretiska analysen genomfördes och därvid konstaterade stora skillnader mellan perspektiven, aktualiserades frågan
om hur dessa perspektiv fortsättningsvis ska hanteras.
Avhandlingen läggs fram i ämnet Informationssystemutveckling och indikerar därmed ett fokus på förståelse och design av informationssystem i
samband med handlingsmönster som sker någorlunda återkommande.
Bakomliggande handlingsperspektiv hos Förändringsanalys tillsammans
med artikulation kring affärs- och affärsprocessbegreppen, gör därför att
dessa även fortsättningsvis utgör ett lämpligt perspektiv – ett huvudperspektiv. Nätverksperspektivet har, främst med det välartikulerade relationsbegreppet och den nätverksdynamiska ansatsen, stora möjligheter att
styra uppmärksamheten till viktiga verksamhetsaspekter inom samverkande
affärsprocesser. Nätverksperspektivet kommer därför att utgöra ett kompletterande perspektiv. Avhandlingens forskningsuppgift blir därmed att på ett
välgrundat sätt tillföra viktiga aspekter från nätverksperspektivet till Förändringsanalys. 106
Att tillföra ett perspektiv till ett annat kan göras med utgångspunkt från de
två principerna perspektivväxling eller syntes (se avsnitt 2.1.3 tidigare). Jag
väljer att fortsätta med den perspektivväxlande strategin inför empiristudie B
av flera skäl:
1. Perspektivväxling som strategi visade sig vara användbar under empiristudie A.
2. Nätverksansatsen som teoretiskt fenomen låter sig inte avgränsas, vilket
är starkt stridande med Förändringsanalys och informationssystemutvecklingens behov av att fokusera verksamhetsområden och systemgränser.

105

Det var t.ex. möjligt att fokusera ett perspektiv åt gången och att de två verksamhetsuppfattningarna därefter kunde analyseras samfällt.
106
Forskningsuppgiften handlar inte om integration av förändringsmetoder (jämför Seigerroth,
1998). För att detta ska vara möjligt krävs minst två någorlunda välutvecklade metoder, vilket
genom nätverksperspektivets avsaknad av metodstöd inte föreligger.
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3. Det förefaller så här långt inte vara nödvändigt eller ens fördelaktigt att
genomföra en syntes av de två perspektiven. Det kan till och med vara så
att det finns fördelar att bibehålla dem separerade tack vare den skarpa
brytning mellan perspektiven som därmed också bibehålls.
Valet av den perspektivväxlande strategin inför empiristudie B påverkar i
hög grad mina ställningstaganden för hur mål och värderingar, begrepp samt
arbetssätt ska hanteras.
5.4.2 Hantering av mål och värderingar
Jag ansluter mig i grunden till de mål som Förändringsanalys har i enlighet
med figur 24 tidigare. Skälen för detta är att min avhandling syftar till att utveckla perspektiv och metod med avsikten att stödja förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem. Förändringsanalys har dessa
mål sedan tidigare, men behöver utvecklas för att göra ökad nytta inom samverkande affärsprocesser.
Genom den perspektivväxlande strategin kommer målen från ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv (se figur 25) att tidvis ersätta målen inom
Förändringsanalys, varvid en fokusering sker på relationer och nätverkslogik
med avsikten att skapa förståelsekunskap i ett större sammanhang. Några
målkonflikter som konsekvenser av denna målhantering ser jag inte så länge
som den perspektivväxlande strategin tillämpas.
Konflikter finns det däremot i de grundläggande värderingar som de två
perspektiven har:107
• Vetenskapens värdefrihet och synen på normativitet och nytta. Metoder
innebär goda råd och därmed en mer pragmatisk hållning till vetenskapens värdefrihet i enlighet med Webers och nätverksperspektivets
syn. Jag ansluter mig här till värderingarna inom Förändringsanalys, dvs.
att metoder förutsätter att goda normativa råd ges och att berättigandet
ligger i den nytta som metoderna kan åstadkomma.
• Synen på styrning och kontroll. Jag anser att Förändringsanalys har en
för stark uppfattning om möjligheten till styrning och kontroll när den
studerade verksamheten bedrivs i en samverkande affärsprocess med ett
flertal deltagande aktörer. När ett flertal aktörer är inblandade är nätverksperspektivets syn mer adekvat. Genom handlingar och mothandlingar kommer nätverkseffekter att uppstå som försvårar möjligheter
till styrning och kontroll, dvs. möjligheter till att förutse och designa.
Samtidigt måste man i samband med utveckling av informationssystem
kunna designa verksamheter, vilket alltså inbegriper en paradox. Det är
107

Dessa ställningstaganden kring grundläggande värderingar ser jag som överordnade den
perspektivväxlande strategin.
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•
•

•

•

•

hanteringen av denna paradox som Nätverksinriktad Förändringsanalys
avser att fokusera genom ett mer dynamiskt förhållningssätt i vissa lägen.
Människosynen. Ingen skillnad råder mellan perspektiven.
Rationalitet. Nätverksperspektivet förefaller ha en större fokusering på
värderationellt handlande än inom Förändringsanalys, eftersom nätverksperspektivet lyfter fram relationers värden i sig. Förändringsanalys
fokuserar också värderationellt handlande, t.ex. användarmedverkan i
förändringsprocesser och genomskinlighet i utredningar, men har ett starkare fokus på det målrationella handlandet än nätverksperspektivet. Här
avser jag att bygga vidare på synen inom Förändringsanalys, men försöka fokusera relationers egenvärden starkare genom perspektivväxlingen och därmed också lyfta fram det värderationella handlandet något.
Synen på organisation. Här avser jag att betrakta organisationen som
juridisk enhet i enlighet med Förändringsanalys. Nätverksperspektivets
syn att organisationen är helt underställd sina relationer leder för långt
med tanke på avhandlingens syfte och försvårar fokuseringen på design
av verksamheter.
Synen på struktur. Verksamhetsutveckling och informationssystem har
fokus på institutionaliserade handlingar, dvs. rutiner som är mer eller
mindre återkommande. Här ansluter jag mig till den syn på struktur som
Förändringsanalys har. Det är dock viktigt att kunna förstå effekter av
enskilda episoder som stöd eller hinder för utvecklingen.
Tidsperspektiv. Det fokus på nutid, genomförandetid och åtgärdad tid
som Förändringsanalys har är lämpligt för mitt syfte. Dock tillför nätverksperspektivets historiska tid och dynamiska framtid ett intressant tillskott. Den dynamiska framtiden hör ihop med nätverkslogiken och kommer därför att finnas representerad i samband med att nätverksperspektivet fokuseras.

5.4.3 Hantering av begrepp
De begrepp som i huvudsak är intressanta att lyfta fram från nätverksperspektivet enligt ”Uppsalaskolan” anser jag vara:
• Relation
• Nätverk
• Aktör
5.4.3.1 Begreppet relation
Relationsbegreppet är tillsammans med den dynamiska nätverkssynen
grunden för nätverksperspektivet. En relation kan beskrivas utifrån dess substans och funktion där aktörsbindningar, resurskopplingar och aktivitetslänkar är centrala för relationsbegreppets substans. Funktionen betraktas utifrån
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tre nivåer: funktionen för relationen i sig, funktionen för respektive aktör
internt, samt funktionen för nätverket. Relation kan definieras som en ömsesidigt orienterat utbyte mellan två parter med dubbelriktade och sammanflätade intressen. Relationen utvecklas över tiden på basis av episoder
genom handlingar och mothandlingar. Relationen har en historia och en
framtid. Relationen producerar sådant som vardera parten inte kan uppnå i
enskildhet och som dessutom svårligen kan kopieras.
Det välartikulerade relationsbegreppet kommer att användas när nätverksperspektivet fokuseras i samband med perspektivväxlingen. Inget hindrar
dock att den innebörd som begreppet relation har inom nätverksperspektivet
också kan användas i samband med att Förändringsanalys fokuseras.
5.4.3.2 Begreppet nätverk
Ett nätverk är inte statiskt och uppnår aldrig jämvikt, dvs. ett utvecklingstryck finns alltid representerat. Ett nätverk består av sammankopplade relationer, där förändringar inom en relation ger påverkan på övriga relationer.
Nätverk som modell (teoretiskt fenomen) har ingen början, inget slut och
inget givet centrum. Empiriskt tar man dock utgångspunkt i en specifik relation och reflekterar över hur denna relation och pågående förändringar ger
effekter på de relationer som man kan överblicka, dvs. en form av empirisk
avgränsning eller snarare fokusering. Den nätverkshorisont som man därmed
anlägger får inte får vara för snäv.108
Nätverkslogik avser det sätt på vilket relationers substans och funktion förhåller sig till varandra. Nätverksdynamik avser de reaktioner och motreaktioner som en förändring inom en relation för med sig för relationen i sig, de
enskilda aktörerna internt, samt för nätverket i stort. Utvecklingstendenser i
nätverket (vektorer) avser utvecklingsriktningar som kan betraktas på nätverksnivå.
5.4.3.3 Begreppet aktör
Det är viktigt att reflektera över vem aktören är i det enskilda fallet. Följande
två tolkningar av begreppet aktör ser jag som möjliga:
1. Företag som socialt faktum (kollektiv av individer) och dess relationer
med andra företag.
2. Individer inom företag och relationer som dessa har både inom det egna
företaget och med andra individer inom andra företag samt med kunder.
Inom Förändringsanalys förefaller aktören att mer betraktas ur företagsnivån
än ur individnivån. I samband med verksamhetsanalys och användandet av
108

Denna innebörd av begreppet nätverk avser jag att anlägga inom Nätverksinriktad Förändringsanalys. Av detta skäl använder jag genomgående begreppet strategisk allians, när ett känt antal
aktörer kommit överens om att samverka i en verksamhet.

119

handlingsgrafer är det dock vanligt att utföraren (aktören) utgörs av enskilda
individer. ”Uppsalaskolans" nätverksansats utgår från den senare innebörden, dvs. den individfokuserade, men växlar fokus både till företagskollektiv
nivå och till nätverkskollektiv nivå. Fokusväxling är nödvändig att genomföra beträffande aktörer, men måste genomföras medvetet.
Jag anser att en medvetenhet baserad på nätverksperspektivets fyra nivåer av
aktörsbegreppet (individ, kollektiv, företag, nätverk) är en styrka i samband
med att verksamheter ska förstås och utvecklas.
5.4.4 Hantering av arbetssätt och notationsformer
I föregående avsnitt beskrevs vilka begrepp som jag avser att ”låna” från
nätverksperspektivet. Dessa begrepp kommer generellt att verka genererande i samband med problemanalys, målanalys och styrkeanalys genom
att de möjliggör uppmärksamhet och artikulation. Detta innebär därmed att
begreppen i sig påverkar befintliga arbetssätt att fungera mer nätverksorienterat genom den dynamiska nätverks- och relationssynen beskriven i föregående avsnitt. Den perspektivväxlande strategin kommer dock att skapa
särskild uppmärksamhet på nätverksaspekter i samband med att nätverksperspektivet fokuseras. Det är hanteringen av arbetssätt och notationsformer
som möjliggör styrning av denna perspektivväxling.
Ett tillägg till den befintliga metodkomponenten ”Verksamhetsanalys” kommer att göras i form av nätverksanalys inför empiristudie B. I detta tillägg
kommer råd om att analysera substansen och funktionen för viktiga relationer att ges. Dessutom kommer de analyskriterier som beskrevs i kapitel 4
att vara styrande. Avsikten är att genomföra en kompletterande beskrivning
över aktuella aktörers situation sett ur en större sammanhang med stöd av en
nätverksansats. En del av de analysresultat som uppnås, kommer också att
kunna tillföra befintliga problem-, mål- och styrkeanalyser nya kunskaper.109

109

I kapitel 7 beskrivs det föreslagna arbetssättet enligt den perspektivväxlande strategin mer
ingående.
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6

Empiristudie A

Syftet med detta kapitel är att presentera empiristudie A. Inledningsvis beskrivs studiens bakgrund och syfte. Därefter beskrivs projektets genomförande och resultat. Avslutningsvis diskuteras studiens slutsatser, vilka
grundlägger senare faser i forskningsprocessen.110

6.1 Bakgrund och syfte med empiristudie A
Under våren -98 genomförde jag en verksamhetsanalys på en Turistbyrå
inom Bergslagen.111 I anslutning till denna verksamhetsövergripande studie
intresserade jag mig särskilt för sådan verksamhet där Turistbyrån på affärsmässiga grunder fungerar som försäljare av paketerade produkter112 till
slutkunder (turister). Efter den inledande studien vid Turistbyrån, genomförde jag en ytterligare fokusering på sådan affärsdrivande verksamhet som
innebar samverkan med andra aktörer i utförandet. 113
Det intressanta med paketförsäljande verksamhet är att ett flertal företag
måste samverka i samband med utvecklingen, marknadsföringen, försäljningen, genomförandet och ekonomiska regleringar efteråt. Komplexiteten
är hög redan när ett paket innefattar två ingående komponenter där den ena
eller båda innebär någon form av bokningsförfarande i samband med försäljningssituationen. Komplexiteten växer därefter ytterligare i snabb takt vartefter som antalet ingående komponenter ökar.
110

Notera att empiristudie A föregår den genomförda perspektivanalysen som presenterades i
kapitel 5.
111
Studien genomfördes inom ramen för projekt Transportcentrum inom stiftelsen Teknikdalen i
Borlänge. Slutrapporten inom detta projekt finns i Hultgren m.fl. (1998).
112
Dessa produkter benämns ofta paket och består t.ex. av en hotellövernattning, resa samt någon
form av evenemangsbiljett. De ingående beståndsdelarna (hotelldelen, resedelen etc.) kommer i
fortsättningen att benämnas komponenter.
113
Studien genomfördes inom ramen för forskarutbildningskursen ”Affärsprocessanalys” med
prof. Göran Goldkuhl som kursledare och examinator. Studien finns i sin helhet i Hultgren (1998).
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Avsikten med empiristudie A var att med en perspektivväxlande strategi studera en samverkande affärsprocess med utgångspunkt från den aktuella Turistbyrån. Den studerade samverkande affärsprocessen innebar att Turistbyrån utvecklade och sålde ett paket bestående av en hotellövernattning och
en evenemangsbiljett, dvs. av ett mycket litet paket. Empiristudie A hade tre
delsyften:
1. Att studera om nätverksperspektivet tillförde möjlighet till en bättre verksamhetsförståelse i samband med Förändringsanalys inom en samverkande affärsprocess.
2. Att studera hur verksamhetsförståelsen förändrades i samband med
perspektivväxlingen.
3. Bidra med empiriskt grundad förståelse med fokus på interaktion och
kommunikation inom samverkande affärsprocesser.114

6.2 Beskrivning av projektet
Inledningsvis beskrivs den studerade verksamheten och därefter projektets
genomförande.
6.2.1 Den studerade verksamheten
Turistbyrån leds av turistchefen som är underställd näringslivsenheten.
Turistbyrån är helårsöppen med några helårsanställda handläggare. Under
sommarmånaderna ökar verksamheten i omfattning, varför personalstyrkan
kompletteras med ytterligare några personer. Verksamheten är i högsta grad
diversifierad och vissa arbetsuppgifter är komplexa. En blandning mellan
olika verksamhetsprocesser genomförs, ofta parallellt, vilket ställer stora
krav på initiativkraft, stresstålighet, kommunikations- och serviceförmåga.
Med stöd av den praktikgeneriska modellen115 har fyra olika typer av
verksamhetsprocesser identifierats (Hultgren m.fl., 1998):
1. Strategisk turism- och verksamhetsutveckling.
2. Informationsverksamhet.
3. Förmedlingsverksamhet.
4. Återförsäljande verksamhet.
Det är inom den återförsäljande verksamheten som paketutveckling och
försäljning ingår och som fokuserades i denna empiriska studie. Den nuvarande affärsverksamheten har vuxit fram under åren och bedömdes ge ett
överskott som kunde försörja en av de helårsanställda. De nuvarande
rutinerna upplevdes i stort sett fungera, men kändes tungarbetade. Affärsvolymerna var mycket små, (med några undantag), vilket skulle innebära att
114
115

Dessa presenteras efter ytterligare analyser i kapitel 9.
Modellen beskrivs i avsnitt 4.1.5 ovan.
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den expansion som eftersträvades, kunde komma att begränsas av dåvarande
arbetssätt. Någon analys av verksamheten med fokus på affärsprocessernas
utformning hade inte genomförts vid Turistbyrån tidigare, varför personalen
upplevde behovet som stort.
Kommunen representerar (i likhet med de flesta av Bergslagkommunerna)
inte någon väletablerad turistdestination, även om det finns ett antal intressanta turistmål. Genomfartsturismen är viktig, liksom även affärsresandet
och det privata stugboendet. Inom kommunen är hotell- och vandrarhemskapaciteten relativt god, infrastrukturen mycket bra med närhet till viktiga
”marknader”, varför en potential att utveckla besöksnäringen inom kommunen anses finnas. Några ökade kommunala anslag kommer dock inte att
erhållas, varför en ökning av Turistbyråns verksamhet måste betalas genom
egna intäkter, dvs. av affärsverksamhet.
Den samverkande affärsprocessen som Turistbyrån i denna analys är koordinator för, består av kunder och leverantörer. Kunderna är av olika slag, t.ex.
turister och bussresearrangörer, vilka man vill påverka att resa till kommunen och bidra till den viktiga besöksnäringen. Leverantörerna återfinns
ofta inom det lokala näringslivet (hotell, reseföretag, arrangörer etc.). Attraktioner och evenemang skapas och drivs ibland av det privata näringslivet,
ibland offentligt eller på föreningsbasis. Inte sällan upplever Turistbyrån att
viljan och förmågan för leverantörerna att samverka är dålig, varför man ofta
känner en pedagogisk roll som kunskapsförmedlare till dessa leverantörer.
Det är helheten som är viktig för kunden, inte bara att kunna bo eller besöka
en gruva.
6.2.2 Projektets genomförande
Empiristudie A grundlades av tre huvudsakliga aktiviteter:
1. Ett kartläggningsprojekt vid fem turistbyråer inom Bergslagen under
hösten -97. Inom denna avhandling fokuseras en av dessa studier.
2. Kursen ”Affärsprocessanalys” vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping under hösten -97 och våren -98.
3. Inledande litteraturstudier kring nätverksperspektivet.
Genomförandet av studien byggde på både seminarier och intervjuer med
Turistbyråns personal. Under seminarierna framställde vi tillsammans
beskrivningar över verksamhetens bedrivande och dess problem, mål och
styrkor. Genomförandet för detta kan preciseras enligt följande:
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1. Inledande indelning i verksamhetsprocesser
Jag redogjorde för hur en turistbyrås verksamhet kan indelas i olika
verksamhetsprocesser.116 Därefter vidtog en preliminär analys där personalen och jag som forskare tillsammans strukturerade verksamheten
kring fyra olika typer av verksamhetsprocesser.
2. Introduktion i Förändringsanalys
Jag beskrev för personalen hur analys genomförs med hjälp av handlingsgrafer i enlighet med Goldkuhl & Röstlinger (1988).
3. Modelleringsseminarier
Vi genomförde seminarier där vi tillsammans skapade handlingsgrafer
på blädderblock över de affärsprocesser som ansågs vara relevanta.
Under seminarierna var jag observant på de problem, mål och styrkor
som personalen omtalade och noterade dessa löpande i anslutning till
handlingsgraferna. Jag ställde direkta frågor för att tydliggöra oklarheter
beträffande vissa problem, mål och styrkor vilka också noterades.
4. Fortsatt analys
Jag bearbetade de nedtecknade handlingsgraferna efter seminarierna
med det datorstödda verktyget Trampolin117, varvid ett antal frågeställningar framkom. Dessutom bearbetade jag de problemutsagor som framkommit under seminarierna, samt konstruerade preliminära problemgrafer med ledning av de noterade problemen. Mål- och styrkeutsagor
nedtecknades i listformat.
5. Avstämningsseminarier
Vi hade avstämningsseminarier där vidareutveckling av handlingsgrafer,
problemgrafer, styrkelistor och mållistor genomfördes tillsammans med
personalen.
6. Fördjupad analys av processer och interaktion
Jag framställde interaktionsgrafer118 och processgrafer119 över affärsprocesserna som därefter presenterades för personalen och justerades där
oklarheter rådde.
7. Litteraturstudier inom nätverksperspektivet
Jag studerade ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv med stöd av
Håkansson & Snehota (1995:kapitel 1) samt Axelsson (1996).
8. Kompletterande seminarium
Vi genomförde ett kompletterande seminarium på Turistbyrån med
speciellt fokus på nätverksaspekter.

116

För dessa indelningar har den praktikgeneriska modellen (se avsnitt 4.1.5 ovan) varit till stöd.
Trampolin är ett PC-baserat verktyg som stöd för notationsformer inom FA/SIMM (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988). Trampolin utvecklas inom forskningsgruppen VITS.
118
Se 3.4.
119
Se 3.3.
117
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9. Förnyad problemanalys
Jag genomförde en förnyad problemanalys (problemlistor och problemgrafer) med fokus på problem som framkommit i samband med det
senaste seminariet.
10. Avstämning av förnyad problemanalys
Jag stämde av den förnyade problemanalysen med personalen.
11. Integration av problemanalyser
Jag genomförde en sammanslagning av problemuppfattningar från de
två omgångarna av problemanalys och skapade därefter en slutlig
problemgraf som innefattade samtliga problem som identifierats.
12. Slutsatsdragning
Jag drog slutsatser kring perspektivens betydelse för verksamhetsförståelsen inom denna samverkande affärsprocess.

6.3 Analysresultat från studien
Analysresultaten beskrivs först med utgångspunkt från att Förändringsanalys tillämpades utan nätverksperspektivets påverkan. Därefter presenteras
den verksamhetsuppfattning som nätverksperspektivet styrde uppmärksamheten till. Avslutningsvis beskrivs en samlad verksamhetsuppfattning när
båda perspektivens bidrag utgör tolkningsgrund.
6.3.1 Analys med utgångspunkt från Förändringsanalys120
Några paket som består av boende och evenemangsbiljett utvecklas, marknadsförs och säljs av Turistbyrån varje år. I förhandling med evenemangsarrangören erhålls prisuppgifter för enskilda och för gruppresor. Kontroll
görs av beläggningssituationen på hotellen för att säkerställa att ledig kapacitet finns under aktuell tid. Om tidpunkten för evenemanget inte är under
weekend, infordras anbud också på boende. Slutligen registreras biljettuppgifterna i det administrativa biljettsystemet som finns tillgängligt på Turistbyrån. Affärsprocessen är relativt omfattande trots att paketet endast består
av två komponenter. Utifrån de handlingsgrafer som tagits fram121 kan en
strukturering genomföras där verksamheten delas in i ett antal delprocesser
som redovisas i en processgraf enligt figur 26.
De gråmarkerade delprocesserna avser sådan verksamhet som utförs av samverkande aktörer till Turistbyrån, men vars produktion tillhör affärsprocessen. Affärslogiken enligt Business Action Theory (se 4.1 ovan) är

120

Studien avslutades under 1998 och analysen gäller situationen som den då var. Jag väljer dock
presensformen när jag presenterar verksamheten och mina analyser för att uppnå en ökad delaktighet hos läsaren.
121
Handlingsgraferna återfinns i Hultgren (1998).
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Fas 2 - Exponering

Fas 1 – Affärsförutsättn.
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Figur 26. Processgraf över affärsprocessen ”utveckling och återförsäljning av paket”.
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noterade i grafen med utgångspunkt från slutkunden, dvs. turisten. Värt att
uppmärksamma är att fullföljandefasen (fas 5) för Turistbyråns vidkommande juridiskt sett innebär framställning och överlämnande av kundhandlingar (hotellvoucher och evenemangsbiljetter). Ur kundens perspektiv upplevs Turistbyrån till viss del dessutom som garant för fullföljandet av både
hotelltjänsten och evenemanget, trots att dessa ligger utanför Turistbyråns
egen kontroll. Processgrafen fokuserar vilka delprocesser (aktivitetssamlingar) som verksamheten består i. Däremot framhävs överhuvudtaget inte relationer mellan olika aktörer. Eftersom Turistbyråns verksamhet bygger på
samverkan med andra aktörer, måste också relationerna kunna lyftas fram. I
en interaktionsgraf kan relationerna (interaktionen) mellan ett flertal (dock
inte allt för många) aktörer beskrivas. I figur 27 på nästa sida beskrivs interaktionen i den samverkande affärsprocessen. Det framgår tydligt att notationsformen lyfter fram kommunikationens betydelse och ”utseende”, dvs.
förutsättningar och resultat (input/output) i samband med att aktiviteter
genomförs.
Problemanalys genomfördes först ur ett renodlat aktivitetsperspektiv där nätverksperspektivet inte uttryckligen låg till grund122 för de frågeställningar
som ställdes till Turistbyråns personal i samband med affärsprocessanalysen.
I figur 28 på sidan 129, samt mer detaljerat i Hultgren (1998) kan problemsituationen sammanfattningsvis beskrivas såsom ett förhandlingsproblem,
där ett flertal (oftast aktivitetsrelaterade) problem orsakar och vidmakthåller
de låga försäljningsvolymerna.
Två s.k. onda cirklar123 kan identifieras. Båda sluter sig kring symptomen få
paketbokningar, för höga paketpriser samt bristfällig marknadsföring. Den
ena cirkeln påvisar att evenemangsarrangörerna inte tar seriöst på
Turistbyråns behov att erhålla nettopriser p.g.a. att man inte anser Turistbyrån vara volymmässigt intressant. Den andra att hotellen av samma orsak
inte är intresserade av att finansiera marknadsföring av paketen. Samtliga
problem uppträder inom de tre första faserna enligt den affärsgeneriska
modellen.

122

Jag hade ingen kunskap om ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv i detta skede, utan avsåg att
läsa in det något senare.
123
Se avsnitt 3.2.2.
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Figur 27. Interaktionsgraf över affärsprocessen för utveckling och återförsäljning av paket.
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Figur 28. Problemuppfattning vid analys med stöd av ett handlingsperspektiv enligt
Förändringsanalys.

6.3.2 Analys med utgångspunkt från nätverksperspektivet
Det är uppenbart att det existerar ett stort antal aktörsbindningar med utgångspunkt från de möjliga boendeanläggningar och de tänkbara evenemangsarrangörer som tillsammans med Turistbyrån är aktuella i samband
med paketförsäljningen. Utifrån verksamhetens natur, att plocka ihop
komponenter från flera aktörer till en helhet, upptäcks också att detta arbete
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Fas 1

handlar om att plocka samman resurser, dvs. knyta ihop resurser från ett
flertal aktörer. Värdet av helheten bör dessutom bli värd mer än summan av
de ingående delarna för att motivera samverkan kring den aktuella produkten. Om resultatet av en ingående resurs har kvalitetsproblem, får även
hela produkten (paketet) kvalitetsbrister. Turistbyrån upplever att man som
säljare av produkten mot kunden har kvalitetsansvaret för helheten, dvs. till
viss del även för utförandet av hotelltjänsten och evenemanget. Eftersom
Turistbyrån därmed inte har full kontroll över vare sig de ingående komponenterna eller för utförandet av dessa, är de resurskopplingar som hela den
samverkande affärsverksamheten bygger på kritiskt viktiga att förstå och
utveckla.

6.3.2.1 Sammanhållande krafter inom nätverket
Fem typer av bindningar pekas ut som viktiga i nätverksperspektivet enligt
Håkansson & Snehota (1995:kapitel 1); teknologiska, kunskapsmässiga,
sociala, administrativa rutiner och system samt juridiska bindningar.
Teknologiska bindningar
Inom affärsprocessen ”utveckla och sälja paket”, liksom inom samtliga
affärsprocesser vid Turistbyrån är de teknologiska bindningarna små med
omgivande aktörer. Inget boknings- eller offertsystem finns, ej heller informationsteknologiska möjligheter att se bokningssituationen vid något av
hotellen. För kommunikation med boendeaktörerna i samband med bokning
används en förprogrammerad fax eller telefon.
Vid de flesta evenemang som Turistbyrån säljer biljetter inför, används ett
datorbaserat biljettsystem, så även vid paketförsäljning där evenemangsbiljetter ofta ingår. Det är av central betydelse för Turistbyrån att evenemangsarrangören ger tillåtelse att sälja biljetter genom systemet eftersom det
upplevs ge enkelhet och säkerhet. Däremot anpassar sig Turistbyrån till
evenemangsarrangören om andra önskemål eller krav finns, t.ex. manuell
hantering med biljettblock.
Kunskapsmässiga bindningar
Turistbyråns personal genomför årliga besök vid samtliga hotell och
vandrarhem, samt vid många attraktioner och evenemang, vilket skapar en
grundkunskap över produkterna. Turistbyråns personal har erhållit frikort till
många attraktioner och evenemang med avsikten att under både tjänste- och
fritid kunna öka kunskapen om dessa besöksmål. Denna kunskap är viktig
för att kunna föreslå lämpligt boende och attraktioner till en specifik kund.
Genom dagliga kontakter med receptionspersonal och i viss mån med evenemangsarrangörer och attraktionsaktörer utökas kunskapen löpande, åtminstone för de näringsidkare vars produkter som säljs mest.
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Genom regelbundna möten inom besöksnäringsgruppen inom kommunen
där Turistbyrån och turistchefen deltar, möjliggörs kunskapsutbyte kring
viktiga frågeställningar.
Sociala relationer
Genom dagliga kontakter med personal från flera hotell, skapas också
sociala bindningar som påverkar grunden för samverkan i samband med
paketutveckling och försäljning. Följande aktörsbindningar är identifierade:
• Mellan Turistbyråns personal och personalen vid det kommunala
vandrarhemmet finns mycket goda sociala relationer (aktörsbindningar)
som uppstått under en lång tid av samverkan och en personkemi som
stämmer. Ett troligt antagande är att de goda relationerna skulle kunna
vara baserade på att både Turistbyrån och vandrarhemmet har samma
ägare (kommunen), men detta anses inte vara en viktig faktor. Istället beror de goda sociala relationerna på att några sjunger i samma kör. Man
känner också stort förtroende för kvaliteten vid vandrarhemmet. Det privata vandrarhemmet på orten är billigare för vissa kunder och kvaliteten
är jämförbar med det kommunala, men eftersom detta samarbete med
Turistbyrån nyligen inletts, har man inte byggt upp liknande relationer
ännu, men ambitioner finns för detta.
• För övriga affärskontakter är privata och sociala relationer relativt sällsynta. Där så ändå är fallet, finns troligen en viss påverkan från sociala
aktörsbindningar, men man vinnlägger sig om att försöka inta en professionell yrkesroll i sina affärskontakter så lång det är möjligt.
Administrativa rutiner och system
Genom de dagliga kontakterna med många av hotellens receptioner, underhålls och utvecklas ständigt de förfrågnings- och bokningsrutiner som stadgar upp samverkan. Flexibilitet och smidighet premieras, såsom när ankomstdatum är nära inpå eller när tider eller övriga önskemål inte finns
reglerade i de avtal som finns mellan parterna.
I situationer när de avtalade priserna inte är tillräckligt låga för att Turistbyrån ska kunna utveckla ett speciellt paket, händer det att den huvudansvarige för paketutvecklingen vid Turistbyrån, alternativt turistchefen
inom kommunen, går ”högre upp” i hotellets organisation. Bättre priser kan
då i vissa situationer erhållas.
Biljettsystemet som finns inom Turistbyråns verksamhet styr i detalj hur inläggning och försäljning av biljetter rutinmässigt ska genomföras. Goda
möjligheter till reservationer av evenemang finns, vilket krävs vid paketförsäljningsverksamheten. När vissa evenemang inte lagts in för försäljning via
Turistbyrån, händer det att kunder blir irriterade över att Turistbyrån inte kan
ge den förväntade servicen.
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Juridiska bindningar
Avtal finns med de flesta hotellen inom kommunen kring priser under weekend. Muntliga och ofta mer kortsiktiga avtal finns även för matservering vid
några hotell. Det kommunala vandrarhemmet har visserligen ägarmässiga
bindningar, men dessa anses inte påverka relationerna med Turistbyrån.

6.3.2.2 Nätverkets karaktär
I kapitel 4 beskrevs fem kriterier som stöd för att analysera nätverk: struktur,
täthet, hierarki, centralitet och kritiska resurser. Nedan följer en presentation
av analysen med utgångspunkt från dessa.
Nätverkets struktur
Nätverket i samband med utveckling och försäljning av paket är löst strukturerat:
• Aktörsbindningarna visar på en löslig rollstruktur där främst synen på
Turistbyrån utifrån övriga aktörer är oklar. Det är inte helt klarlagt vilka
paket som Turistbyrån ska utveckla och sälja inom besöksnäringsgruppen. Turistbyråns roll som affärsidkare är inte tillräckligt förankrad inom
gruppen. De avtal som finns har dock stärkt strukturen inom alliansen
under senare tid eftersom det finns något att referera till. Avtal med aktivitetsföretag och evenemangsarrangörer saknas dock.
• Aktiviteterna är inte heller hårt länkade till varandra, t.ex. genom gemensamma informationssystem eller andra tekniska och administrativa resurser.
• Resurskopplingarna är visserligen viktiga, men inte starkt kopplade
främst beroende på låga volymer. Om volymerna ökar, ökar även resurskopplingarna mellan aktörerna inom nätverket. Här kan hotellens ibland
bristande vilja och arrangörers bristande förståelse att erbjuda bra nettopriser till Turistbyrån, vara ett exempel på låg grad av resurskopplingar.
Nätverkets täthet
Från Turistbyråns horisont är nätverket tätt beträffande aktörsrelationer
gentemot boendeanläggningarna. Mot evenemang och attraktioner saknas
ibland kontroll som garanterar att intressanta evenemang når Turistbyråns
kännedom. Från leverantörernas horisont är nätverket mer lösligt, p.g.a. att
man i många fall ej tänker på att Turistbyrån finns.
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Hierarkin inom nätverket124
Turistbyrån har en mycket svag (hierarkisk) position inom nätverket:
• Förhandlingskraften ligger hos hotellen. Några hotell är hårt styrda av
sina kedjor, varför priser och rutiner inte alltid är så flexibla som Turistbyrån skulle önska för att weekendpaketen ska bli attraktiva. Andra
hotell anses sakna viljan och förståelsen.
• Attraktioner och evenemang har oftast fastställda priser. Turistbyrån
brukar sällan erhålla nettopriser.
• Den ansvarige för Turistbyråns paketförsäljning har svårt att veta hur
hårt man törs förhandla. Hotellen och arrangörerna har ett maktövertag.
• Bussresearrangörer är prioriterade och viktiga, samtidigt som Turistbyrån
vill vara snälla och saknar vana att ta betalt. Betalningsrutiner saknas
dessutom som passar dessa bussresearrangörer.
Turistbyråns position (centralitet) inom nätverket
Turistbyråns ambitioner är att vara en ”träffpunkt” i samverkan med avsikt
att gynna besöksnäringen under veckosluten och sommaren. Övriga tider är
beläggningen god tack vare konferenser och annat affärsresande. Centraliteten för den aktuella affärsprocessen kan betraktas ur två perspektiv:
1. Sett till affärsprocessens existens intar Turistbyrån en central position,
eftersom man står mitt emellan produktionskapaciteten och kunderna.
Dessutom upplever kunderna att kvalitetsansvaret ligger på Turistbyrån.
2. Hotellen däremot, ser inte Turistbyrån som en central aktör av olika
orsaker som framgår i problemanalysen nedan.
Som informatör är dock Turistbyrån central - både för leverantörerna och för
besökarna (turisterna). Däremot tycks den kostnadsfria informationsverksamheten leda till att omgivningen uppfattar att även förmedlingsverksamhet
och återförsäljande verksamhet ska vara gratis och därmed minskas Turistbyråns förmåga att bedriva affärsverksamhet.
Kritiska resurser inom nätverket
Målet med att utveckla och sälja paket är att öka besöksnäringens volym när
ledig kapacitet finns (oftast under weekend och sommartid). Sett till denna
målsättning är Turistbyråns strävanden att skapa en ytterligare distributionskanal tydlig. Denna distributionskanal anses viktig som ett stöd till näringen
för att kunna utnyttja den lediga kapaciteten. Däremot anses flera inom
näringen inte ha uppfattat dessa målsättningar.

124

Begreppet hierarki används för att karaktärisera ett nätverk (Håkansson & Snehota, 1995).
Begreppet anser jag vara lite tveksamt med tanke på begreppets innebörd i samband med
organisationsforskning.
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Paketutvecklingen och marknadsföringen genomförs för sent för att de ska
vara intressanta för bussresearrangörer eftersom deras planeringstid är
mycket lång. De högprioriterade bussresearrangörerna är dessutom inte
alltid intresserade av att köpa standardbetonade paket med tanke på att
någon konkurrent därmed kan köpa och erbjuda samma produkt. Kravet på
att specialutveckla skräddarsydda paket för enskilda arrangörer finns därmed, vilket naturligt ställer ännu högre krav på de administrativa rutinerna
för affärernas utförande.
Resurskopplingarna är svaga, vilket bl.a. innebär att Turistbyrån sällan får
speciella rabatter i egenskap av återförsäljare. Detta leder till att priserna på
paketen inte blir konkurrenskraftiga, varför endast tillgänglighet, servicenivå
och helhetstänkande återstår som konkurrensmedel.
Paketutvecklingen förutsätter boende och någon/några evenemang och
attraktioner. Antalet evenemang är dock begränsade. Evenemangens styrkor
och samtidigt svagheter är att de ofta kan vara ”smala” ur publikhänseende.
Detta förhållande är svårt för Turistbyrån att kunna påverka.
6.3.2.3 Problemanalys
När problemen analyseras med utgångspunkt från de nätverksrelaterade
aspekterna, blir problembilden delvis annorlunda. Genom nätverksperspektivet framkommer en medvetenhet kring aktörs- och resursrelaterade
problem. I figur 29 framgår det att den tidigare beskrivna förhandlingsproblematiken nyanserats/förändrats. Genom nätverksperspektivet framträder dimensionen anpassningsproblem, dvs. Turistbyrån har naturligtvis
fortfarande svårt att ställa krav i förhandlingar men orsakerna är inte längre
endast volymrelaterade, utan utgår från Turistbyråns svaga position inom
nätverket.
Turistbyrån har visserligen en central position utifrån den aktuella affärsprocessen, men upplevs inte som centrala av leverantörerna. Den ytterligare
roll som Turistbyrån ger sig in i när man inte längre enbart informerar och
där rättvisa och opartiskhet är rådande ideal, ska nu samexistera med affärsmässiga ideal. Effekterna blir en otydlighet kring de aktörsbindningar som
bygger upp samverkan. Ur aktivitetssynpunkt ger den låga graden av aktivitetslänkar litet stöd för att stärka det lösliga nätverket. Svaga resurskopplingar p.g.a. låg grad av samverkan kring paketering, späder ytterligare på
lösligheten.
En svag hierarkisk position existerar, dvs. Turistbyrån kan inte i särskilt hög
grad styra leverantörernas beteende för att (åtminstone på kort sikt) bygga
upp affärsverksamheten. Denna svaga position skapar mycket små möjligheter att ställa krav. Istället anpassar sig Turistbyrån i stor grad till
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43. Komplex
rollsituation

Fas 1 och 2

Fas 1

44. Omgivningen har
inte uppfattat
Turistbyråns roll och
målsättningar (låg grad
av aktörsbindningar)

53. Löst länkade
aktiviteter (t ex inga
informationssystem
förutom
biljettsystemet)

Fas 1

Fas 1

54. Svaga
resurskopplingar

47. Lösligt nätverk
35. Perifer position sett
från leverantörssidan

55. Turistbyrån har en
mycket svag hierarkisk
position i nätverket

49. Konfliktrisk om
Turistbyrån ställer krav

46. Prioritetsproblem svårt säga nej, vill göra
alla nöjda

25. Ont om tid att
förhandla om priser
inför arrangemang

Fas 4

Fas 2

Fas 2

Fas 3

41. Mycket små
möjligheter att ställa
krav

51. Allt för hög grad av
anpassning

Fas 1

Fas 3

Fas 3
26. För höga priser på
paketen

38. Litet utbud av paket

Fas 1

Fas 4

14. Fåtal
paketbokningar idag

29. Liten marginal

Fas 3

Fas 1

12. Antagligen inte
lönsamt att utveckla
och sälja paket

Fas 1

Figur 29. Problemuppfattning vid analys med stöd av ett nätverksperspektiv.

omgivningens krav, vilket leder till prioritetsproblem och tidsproblem, som i
sin tur ytterligare minskar den redan svaga förhandlingspositionen.
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Samarbetet, dvs. samverkan inom allianser, upprätthålls främst genom Turistbyråns strävanden. Likaså undanträngs konfliktrisker genom att Turistbyrån så långt man kan, anpassar sig till omgivningen. Det blir därmed
uppenbart att om volymerna ökar, kommer möjligheterna till anpassning att
minska, varvid konfliktriskerna kommer att öka.
6.3.3 Problemanalys utifrån båda perspektiven
I samband med handlingsperspektivet i enlighet med Förändringsanalys
framkom temat förhandlingsproblem och i samband med nätverksperspektivet framkom ett antal problem under temat anpassning. När dessa problem
läggs samman i en gemensam problemanalys i enlighet med figur 30, framkommer i korthet följande kunskap om verksamheten vid Turistbyrån:
1. Turistbyråns svaga position, svårigheter att ställa krav och den allt för
höga graden av anpassning som identifierades i samband med nätverksperspektivet, är en mycket viktig orsak till de förhandlingsproblem som noterades i samband med perspektivet inom Förändringsanalys.
2. Problemorsaken att ”Turistbyrån inte kan garantera volym på paketförsäljningen” (p23 enligt problemgrafen i figur 28 tidigare), har reducerats till en mindre intressant iakttagelse. Detta exemplifierar att problemanalysen i samband med handlingsperspektivet styrde problemsökandet mot en handlingsrelaterad problemorsak. Genom nätverksperspektivet fokuserades istället relationsinriktade problemorsaker som
(åtminstone i denna studie) förefaller vara mer adekvata att också
inrikta problemlösning mot. Detta innebär att det tänkbara lösningsförslaget att Turistbyrån med t.ex. avtal, utfäster viss volym på paketförsäljning, nu förefaller vara mindre relevant.
3. De anpassningsproblem som noterades i samband med nätverksperspektivet, missade de konsekvenser som denna anpassning ger i
samband med de förhandlingar som Turistbyrån har att genomföra.
Sammantaget kan man notera att problemförståelsen ökade och därmed möjligheten till en bättre problemlösning, när både handlingsperspektivet och
nätverksperspektivet användes. Det är dock viktigt i sammanhanget att
minnas att det inte är sammanslagningen (syntesen) av de båda perspektiven
som genomförts. Istället är det de enskilda problemutsagorna från de två
analyserna som slagits samman.
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53. Löst länkade
aktiviteter (t ex inga
informationssystem
förutom biljettsystemet)

54. Svaga
resurskopplingar

43. Komplex rollsituation

44. Omgivningen har inte
uppfattat Turistbyråns
roll och målsättningar
(låg grad av
aktörsbindningar)

49. Konfliktrisk om
Turistbyrån ställer krav

47. Lösligt nätverk

51. Allt för hög grad av
anpassning

35. Perifer position sett
från leverantörssidan

46. Prioritetsproblem svårt säga nej, vill göra
alla nöjda

55. Turistbyrån har en
mycket svag hierarkisk
position i nätverket

Nätverksrelaterade
problem

25. Ont om tid att
förhandla om priser inför
arrangemang

41. Mycket små
möjligheter att ställa krav

15.
Evenemangsarrangörerna
ger inte nettopriser till
Tu-byrån

26. För höga priser på
paketen
7. Ingen
bussresearrangör har
hittills nappat på
direktutskick

13. Hotellen tycks inte
"prioritera"
paketförsäljning från
Tu-byrån

21. Hotellgruppen vill ej
vara med och finansiera
marknadsföringen av
paket

Handlingsrelaterade
problem

10. Tu-byrån får betala
marknadsföring av paket

17. Tappar kund bokar in
sig själva

29. Liten marginal

2. Bristfällig
marknadsföring

14. Fåtal paketbokningar
idag
12. Antagligen inte
lönsamt att utveckla och
sälja paket

Figur 30. Problemuppfattning vid analys ur både ett handlings- och ett nätverksperspektiv.

137

6.3.4 Erfarenheter och utveckling i samband med analyserna
En viss utveckling av processgrafer (se figur 26 ovan) har genomförts
genom att även föra in delprocesser från andra företag/aktörer (boendet,
evenemanget etc.). Detta behövs eftersom den samverkande affärsprocessen
omfattar mer än de delprocesser som Turistbyrån har kontroll över. Denna
utveckling av processgrafens notation innebär att graferna på ett något tydligare sätt kan beskriva samverkande affärsprocesser. Det förefaller också
vara rimligt, både betraktat ur kund-till-kund-processen och ax-till-limpaprocessen (se Lind, 1996b), att externa aktörers delprocesser (produktion)
medverkar i huvudprocessen.
Interaktionsdiagrammet (figur 27) är mycket lämpligt för att både beskriva
informationsutbytet (kommunikationen) mellan ett (inte allt för stort) antal
aktörer i samband med en affärsprocess. Interaktionsdiagrammen blir ett
naturligt stöd i och med dess aktörsbeskrivande möjlighet samt fokus på
relationer (dock begränsat till information och materia, dvs. resultat/förutsättningar för att genomföra interna aktiviteter). I seminarier och vid presentationer har interaktionsdiagrammen visat sig vara slagkraftiga för att påvisa
kommunikation och komplexitet mellan aktörer i samband med att en affärsprocess genomförs.
Nätverksperspektivet har brist på notationsformer. Det förefaller dock vara
mindre intressant att avbilda nätverk än att förstå/förklara aktörers relationer
med varandra. Inför empiristudie B bör dock någon form av nätverksgraf
användas som pekar ut vilka aktörer som analyshänsyn bör tas till inom nätverket.

6.4 Slutsatser av perspektivväxlingens bidrag
Affärsprocessen analyserades först utifrån perspektivet enligt Förändringsanalys med en öppenhet för samverkan och relationer. En helhetsbild över
verksamheten skapades först, varefter handlingsgrafer och problemgrafer
över samtliga affärsprocesser arbetades fram under ett antal seminarietillfällen. Inför nätverksanalysen var jag inledningsvis övertygad om att den empiriska förståelse som jag erhållit över verksamheten skulle möjliggöra en nätverksanalys utan ytterligare seminarier med personalen. Så var dock inte
fallet med undantag för aktivitetslänkar, vilka tydligt framgår i de handlingsgrafer som redan var klara. Aktörsbindningar, resurskopplingar samt nätverkets karakterisering med utgångspunkt från de fem kriterierna var definitivt inte klarlagda! Efter det kompletterande seminariet där nätverksrelaterade frågor ställdes, kunde jag efter en sammanslagning med de tidigare
problemutsagorna få en märkbart nyanserad förståelse (se figur 30 ovan) för
verksamhetens problem.
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De båda problemanalyserna som genomförts, där den första genomfördes
utifrån ett handlingsperspektiv och där den andra genomfördes med ett uttryckligt fokus på nätverksperspektivet, visade att problemförståelsen ökade
när nätverksperspektivet fördes in. Huvudtemat som tillkom var anpassning
och med detta ett antal relaterade problem som var kopplade till relationerna
mellan ingående aktörer. Det visar att det aktivitetsfokus som var rådande
vid den första analysen inte skapar samma frågetryck på problem kring
aktörs- och resursbindningar. När samverkande affärsprocesser inom strategiska allianser analyseras, förefaller därmed kombinationen av de två
perspektiven leda till en bättre förståelse för verksamheten och därmed även
bättre möjligheter till problemlösning och annan verksamhetsutveckling.
Den formulerade hypotesen i kapitel 1 har så här långt erhållit belägg. Slutsatsen att det är nätverksperspektivet som ensamt tillför ytterligare förståelse
för verksamheten bör dock problematiseras. Förutom att det kan vara just
nätverksperspektivet som möjliggjort upptäckter och förståelse för verksamheten, bör ytterligare två förklaringar till den ökade verksamhetsförståelse
beaktas. Dels kan det ytterligare genomförda seminariet tillsammans med
Turistbyråns personal i sig utgöra grunden för en fördjupad verksamhetsförståelse (jämför med den hermeneutiska spiralen där förförståelsen ökar för
varje genomförd analys). Dels kan förskjutningen mot nätverksfokus i sig
innebära att uppmärksamheten mot nätverksrelaterade aspekter ökar, oberoende av nätverksperspektivets djupare innebörd.125 Att genomföra en
djupare inläsning av nätverksperspektivet, samt att genomföra en teoretisk
perspektivanalys är därför viktigt för att öka precisionen av både perspektiv,
motstridigheter och arbetsformer inför empiristudie B.126

125

Den översiktliga inläsningen (Håkansson & Snehota, 1995:kapitel 1) av ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv gav dock inte förståelse för sådana djupare innebörder .
126
Den kronologiska ordningen inom forskningsprocessen är i enlighet med figur 2 tidigare: (1)
Empiristudie A – (2) Teoretisk analys – (3) Empiristudie B. Inom avhandlingen presenteras dock
den teoretiska analysen före de empiriska studierna.
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7

Empiristudie B

Empiristudie A visade att verksamhetsförståelsen ökade för den samverkande affärsprocessen vid perspektivväxling mellan Förändringsanalys och
en översiktlig kunskap om "Uppsalaskolans" nätverksperspektiv. Den
genomförda teoretiska rekonstruktionen och perspektivanalysen i kapitel 4
och 5 avsåg därefter att ge teoretisk skärpa som grund för fortsatt metodutveckling. Rekonstruktionen av "Uppsalaskolans" nätverksperspektiv (avsnitt
4.2) ämnar dessutom att kunna fungera såsom enda teoretiska beskrivning127
för perspektivförståelsen inom empiristudie B.
Nedan beskrivs syftet med de empiriska studierna inom empiristudie B, samt
likheter och skillnader mellan empiristudie A och B. Därefter beskrivs projektets genomförande och resultat128, samt en analys (metaanalys) av metodanvändningen och dess resultat129. Avslutningsvis diskuteras viktiga ställningstaganden beträffande perspektiv- och metodstyrning inför vidareutveckling till metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys.

7.1 Bakgrund och syfte med empiristudie B
Uppdragsgivare och fokus inom empiristudie B sammanföll till stora delar
med omständigheterna från empiristudie A, eftersom uppdragsgivaren även
här var Turistbyrån och paketförsäljande verksamhet. Projektet hade dock
följande viktiga skillnader:
• En annan metodanvändare/utredare genomförde de verksamhetsrelaterade studierna.
• Perspektivstyrningen var starkare för styrning av uppmärksamhet och
kunskapsutveckling kring nätverksaspekter i verksamheten.130
127

Handledning behövs dock i samband med inlärningen.
Detta motsvaras av fas 3 i enlighet med forskningsprocessen i figur 2 tidigare.
129
Denna metaanalys motsvaras av fas 4 i enlighet med forskningsprocessen i figur 2 tidigare.
130
Det var rekonstruktionen av ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv enligt avsnitt 4.2 som utgjorde grund för denna styrning.
128
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• Metodstyrningen var starkare genom det uttalade arbetssättet131 som
stegvis påvisade hur förändringsanalysen med dess perspektivväxlande
ansats skulle genomföras.
• Analysen innefattade även förändringsbehov och förslag till förändringsåtgärder, vilket inte analysen i studie A gjorde.
• Den studerade samverkande affärsprocessen var mer komplex, eftersom
det var fler ingående komponenter i det paketerbjudande som verksamheten byggdes upp kring.
• Verksamheten kunde studeras med avseende på en specifik paketförsäljningssituation där även kunden kunde identifieras och utfrågas.
Det empiriska arbetet inom studie B hade fyra huvudsyften:
1. Öka trovärdigheten att nätverksperspektivet genom perspektivväxling
kan ge ökad verksamhetsförståelsen för en samverkande affärsprocess.
2. Prova den perspektivbeskrivning och det arbetssätt som utarbetats med
utgångspunkt från föregående empiriska studie samt från den teoretiska
perspektivanalysen.
3. Möjliggöra vidareutveckling av perspektivbeskrivning och metod till
Nätverksinriktad Förändringsanalys.
4. Bidra till ökad empirisk grund för analys av verksamhetsaspekter inom
samverkande affärsprocesser med fokus på interaktion och kommunikation.

7.2 Beskrivning av projektet
Projektet har bedrivits i anslutning till en c-uppsats i Informatik som genomfördes under april till augusti 1999 vid Högskolan Dalarna. Nedan beskrivs
den studerade verksamheten och den genomförda förändringsanalysen kortfattat. Ytterligare beskrivning av projektet, dess genomförande och resultat
kan studeras i Halilovic (1999).
7.2.1 Den studerade verksamheten
Syftet för den empiriska studien som genomfördes var att analysera den
första och dittills enda försäljningssituationen kring paketerbjudandet ”Skidresan132” vid Turistbyrån. Erbjudandet var intressant och prioriterat från
både kommunens och turismnäringens utgångspunkter, eftersom man genom
dessa paket avsåg att öka beläggningen under tider när ledig kapacitet fanns
inom tjänstesektorn och därmed bidra till lönsamhet och arbetstillfällen. Den
analyserade försäljningssituationen var intressant därför att den genererade
mycket oförutsett arbete, främst för Turistbyrån, men också för andra aktörer
131
132

Arbetssättet beskrivs ytterligare i 7.2.2 nedan.
Skidresan är ett fingerat namn som används inom avhandlingen.
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i den samverkande affärsprocessen. Det aktuella paketet innehöll komponenterna:
• Tågresa till centralorten med SJ.
• Hyrbil på plats vid järnvägsstationen i samarbete med ett biluthyrningsföretag133.
• Liftkort till skidbacken134.
• Hotellrum, vilket dock betalades av kunden direkt till hotellet.135
Paketerbjudandet tillkom på initiativ av SJ, men marknadsfördes och såldes
av Turistbyrån.136
7.2.2 Projektets genomförande
Projektet genomfördes självständigt av studenten med instruktioner i form
av perspektivbeskrivning och arbetssätt. Enligt studenten har hon ett starkt
behov av att överblicka helheter i samband med inlärning för att därefter
finna mening med att studera delar. Denna utgångspunkt gäller både för teoretisk inlärning och vid empiriska studier.
Handledning har genomförts från min sida och därmed i viss mån påverkat
studentens agerande under analysarbetet. Handledningen har inte varit mer
omfattande än vad som är brukligt i samband med examensarbeten generellt.
Utgångsläget för all metodstyrning, både den nedskrivna och den muntliga,
har varit den perspektivbeskrivning (avsnitt 4.2) samt det arbetssätt (se
nedan) som grundlagts av erfarenheterna från föregående studie. Handledningen har även fokuserat på innebörden av begreppen teori- och metoddrivet analysarbete137 som är grundläggande för min syn på styrning av utredningsarbete.
Förändringsanalysen kring paketerbjudandet ”Skidresan”, har genomförts av
studenten i fyra faser i enlighet med följande styrning som jag förmedlade:138
1. Analys med stöd av FA/SIMM inklusive vidareutvecklingarna AFA/
SIMM och IOFA/SIMM. Betoning har gjorts i mina direktiv på metodernas bakomliggande perspektiv för att öka studentens medvetenhet
och styrning till aspekter som dessa metoder avser att lyfta fram. De metodkomponenter som enligt denna metodstyrning skulle genomföras var:

133

I fortsättningen benämns detta företag för Biluthyrningsföretaget.
I fortsättningen benämns detta företag för Skidbacken.
135
I fortsättningen skriver jag Hotellet när jag avser det aktuella hotellet som kunden valde.
136
För paketerbjudandet i empiristudie A var Turistbyrån initiativtagare.
137
Se 1.2.5.
138
Arbetssättet har grundats av erfarenheterna under empiristudie A och den teoretiska analysen
(kapitel 5).
134
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•

Verksamhetsanalys med fokus på avgränsning av affärsprocesser
och affärsaktsteori (BAT).
• Interaktionsanalys i enlighet med IOFA/SIMM.
• Problemanalys.
• Styrkeanalys.
• Målanalys.
• Analys av förändringsbehov.
• Analys av förändringsåtgärder.
Förutom den styrning av uppmärksamheten som handlingsperspektivet
bör ha, har ett öppet förhållningssätt i enlighet med intentionerna inom
Förändringsanalys ingått i direktiven. Studenten har inte haft någon
kunskap om nätverksperspektivet i samband med denna inledande analysfas.
2. Inläsning av nätverksperspektiv i enlighet med avsnitt 4.2.139
3. Nätverksanalys med utgångspunkt från det inlästa perspektivet och följande arbetssätt:140
• Identifiera viktiga/relevanta direkta relationer med utgångspunkt
från den aktuella affärsverksamheten.
• Identifiera och motivera relevanta indirekta relationer i samband
med att en lämplig nätverkshorisont beskrivs.
• Beskriv nätverket i en grafisk figur.
• Analysera och beskriv substans och funktion för viktiga relationer
(både direkta och i vissa fall indirekta).
• Karakterisera nätverket med stöd av kriterierna i avsnitt 4.2.8.2.
• Identifiera nätverksdynamiska aspekter.
• Identifiera problem, mål och styrkor.
• Revidera behovsanalysen.
• Reflektera över utvecklingstendenser (vektorer) i nätverket.
• Revidera åtgärdsanalysen.
4. Jämför de genomförda analysernas resultat med avseende på skillnader.

139

Denna fas grundas på att det är orimligt att låta studenten (och även för den kommande målgruppen för Nätverksinriktad Förändringsanalys) att utgå från grundkällan (t.ex. Håkansson &
Snehota, 1995). Sammanställningen i avsnitt 4.2 är både empiriskt och teoretiskt grundad, dels av
empiristudie A (kapitel 6), dels av den teoretiska analysen (kapitel 5).
140
Utformningen inom denna analysfas grundas på följande argument. De sex första arbetsstegen
ansluter sig till sådana aspekter som den teoretiska analysen och sammanställningen av relevanta
delar av nätverksperspektivet fokuserat. De fyra sista arbetsstegen ansluter sig till FA/SIMM’s
fokus på problem-, mål- och styrkeanalyser. Likaså härrör analyssteget Analys åtgärdsförslag från
FA/SIMM’s ramverk.
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Studenten genomförde intervjuer i samband med analysetapperna 1 och 3
enligt ovan. I anslutning till den första etappen med stöd av Förändringsanalys har följande intervjuer genomförts:
• Tre intervjuer med den ansvariga personen för paketförsäljningen vid
Turistbyrån (sammanlagd tidsåtgång: fyra timmar).
• En intervju med försäljaren av paketet vid SJ (sammanlagd tidsåtgång:
en timme).
• En intervju med försäljaren vid Biluthyrningsföretaget (sammanlagd
tidsåtgång: en timme).
• En kortare telefonintervju med den kund som köpte paketet.
Någon intervju med det aktuella hotellet kunde inte genomföras i denna analysfas trots förfrågan därom. Orsaken hade sannolikt en grund i att hotellet
inte hade intresse av att diskutera den aktuella försäljningen och de problem
som den orsakat.141 Någon intervju med personal från Skidbacken ansåg
studenten inte vara nödvändigt, eftersom den ingående komponenten från
denna aktör (liftkort med valfri nyttjandedag) är okomplicerad tack vare att
platsreservation ej behöver utföras.
Intervjuerna genomfördes utifrån förberedda frågeställningar, vilka utarbetats av studenten med en uttrycklig målsättning att frågorna skulle ha stöd
inom Förändringsanalys. Handlingsgrafer arbetades fram under den första
fasen tillsammans med Turistbyrån. Indelning av den aktuella affärsprocessen genomfördes med stöd av den affärsgeneriska modellen (BAT).
Problemuppfattningar etc. stämdes av med respondenterna efter bearbetning
i problemgrafer.
Under den tredje fasen, när analysen genomfördes utifrån beskrivningen
över nätverksperspektivet (avsnitt 4.2) och tillhörande arbetssätt enligt ovan,
har följande intervjuer genomförts:
• Två ytterligare intervjuer med den ansvariga personen för paketförsäljning vid Turistbyrån (sammanlagd tidsåtgång: tre timmar).
• En intervju med två personer vid SJ (sammanlagd tidsåtgång: två
timmar).
• En kortare telefonintervju med ansvarig person på Hotellet.
• En kortare telefonintervju med försäljaren vid Biluthyrningsföretaget.
Intervjuerna genomfördes utifrån förberedda frågeställningar som denna
gång utarbetats utifrån beskrivningen över nätverksperspektivet.
Intervjuerna startade med att identifiera vilka aktörer som respektive
respondent såg som viktiga (direkt och indirekt) i samband med affärs141

När en förnyad förfrågan till hotellet gjordes i samband med fokusväxlingen till nätverksperspektivet, accepterades dock en kortare intervju.
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processen "Skidresan". Resultatet av denna identifiering dokumenterades
grafiskt i en figur där det framgick vilka relationer som ansågs som direkta
och vilka som ansågs som indirekta. I samband med att de olika relationerna
diskuterades, fokuserade studenten med hjälp av frågeställningarna på vad
relationerna består av (substans) och vilken funktion och värde de hade för
företaget. Intervjuerna avslutades med att diskutera problem, mål, styrkor
och utvecklingstendenser som respondenterna upplevde för de relationer
som var noterade. Efter nedskrivning och bearbetning genomfördes
kontroller med respondenterna per telefon. För några indirekta aktörer
hämtades endast faktauppgifter via aktörernas web-platser på Internet.

7.3 Analysresultat från projektet
I kapitel 6 redovisades de slutsatser som drogs när perspektivväxling för
första gången genomfördes mellan Förändringsanalys och nätverksperspektivet i samband med analys inom en samverkande affärsprocess. För att
belysa dessa slutsatser beskrevs därvidlag analysresultaten relativt ingående.
När perspektivväxling i föreliggande empiriska studie nu görs för andra
gången, är också projektresultatet intressant i sig, men presentationen av
dessa resultat görs mer för att belysa metodanvändningen.142 Utgångspunkten i presentationen tas i respektive perspektiv samt med en karakteriserande
avsikt.143 Den kompletta förändringsanalysen kring ”Skidresan” finns slutrapporterad i Halilovic (1999).
7.3.1 Analys med utgångspunkt från Förändringsanalys144
Verksamhetsanalysen har ett tydligt fokus på avgränsning av affärsprocesser
i enlighet med AFA/SIMM. I samband med detta kan en omfattande avgränsningsdiskussion noteras, där handlingsgrafernas struktur stöds av den
affärsgeneriska modellens olika faser.
Interaktionsanalys i enlighet med IOFA/SIMM genomförs med stöd av
interaktionsgrafen. Två viktiga problem insågs därmed i samband med den
nuvarande affärsprocessen:
• Effektivitetsproblem som kan studeras i den omfattande kommunikationen, såsom kontroller och tillrättalägganden.
• Affärslogiska problem där Turistbyrån handlar upp tågbiljetter och
reserverar hotellrum efter att kontrakt med slutkunden har slutits.
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Av detta skäl kommer presentation av ytterligare verksamhetsaspekter, dvs. resultat från metodanvändningen, att göras också i senare delar av kapitlet.
143
Se 2.1.2.
144
I detta empirikapitel väljer jag presensformen när verksamhetsaspekter beskrivs.
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I problemanalysen framkommer ytterligare problem som dessutom noteras
ingå i så kallade onda cirklar145:
• I förutsättningsfasen identifieras relationsproblem som fokuserar avtal,
marknadsföring, rutinutformning och mängden nedlagt arbete.
• I genomförandefasen identifieras problem kring för många olika rutiner
gentemot omgivande parter vid t.ex. bokning och fakturering. Avsaknaden av IT-stöd noteras också i sammanhanget såsom en bidragande
orsak.
Styrkeanalysen identifierar att SJ och Biluthyrningsföretaget har intresse av
att samarbeta med Turistbyrån. Vidare identifieras att det aktuella paketerbjudandet ”Skidresan” har en utvecklingspotential, varför slutsatsen stärks
om värdet av att vidareutveckla den samverkande affärsverksamheten.
Genom målanalysen identifieras ett antal gemensamma mål med utgångspunkt från de olika intervjuerna med parterna. Samtliga dessa mål är kopplade till överordnade mål för den samverkande affärsprocessen. Inga målkonflikter är noterade mellan de olika parterna i den strategiska alliansen.
Analys av förändringsbehov diskuteras i två steg:
1. Behov av ställningstagande till huruvida Turistbyrån fortsättningsvis bör
bedriva paketförsäljning, eftersom den kräver mycket arbete, affärsmässighet och investeringar. Om ställningstagandet blir i riktning mot
fortsatt sådan affärsverksamhet identifieras att
2. Turistbyrån har behov av en strategisk plan för försäljning av ”Skidresan”. Planen bör innehålla momenten:
•
Marknadsundersökning.
•
Målstruktur kring bland annat gemensamma inter-organisatoriska
system.
•
Marknadsföringsplan.
•
Kompetensutvecklingsåtgärder för Turistbyråns personal.
Karaktären på behov 2 är således: mer affärsmässighet, organiserad styrning
samt större materiella investeringar.
7.3.2 Analys med utgångspunkt från nätverksperspektivet
Vid identifiering och beskrivning av nätverket identifieras, förutom de direkt
medverkande aktörerna i affärsprocessen, ett antal indirekta aktörer, såsom
Hotellkedjan, Biluthyrningsföretag 2, Resebyrå 2, Siljan Turism AB samt
bussresearrangörer.
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Se avsnitt 3.2.2.
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Från analysen av dyader kan följande intressanta aspekter nämnas:
• Hotellet vill öka beläggningen under helger.
• SJ vill egentligen satsa på affärsresenärer under veckodagar.
• Paketet har en inriktning på privatpersoner och helger.
• SJ vill få tillgång till Turistbyråns kompetens .
• Siljan Turism AB och SJ är mycket framgångsrika tillsammans samt fördjupar samarbetet framöver ytterligare.
• Siljan Turism AB har tillgång till SJ’s bokningssystem och lokaler.
• Turistbyrån inom den studerade kommunen upplever konkurrens från
Siljansregionen.
• Hotellkedjan ger Hotellet makt och samtidigt lokala restriktioner.
• Hotellet vill sälja genom sina egna kanaler.
• Hotellet vill satsa på samarbete med biluthyrningsföretag 2.
• Hotellet har bra relationer med olika bussresearrangörer.
• SJ vill samarbeta med Biluthyrningsföretaget.
Med ovanstående kunskaper som grund, sätts problembilden i samband med
genomförandet av affärsprocessen ”Skidresan” in i en kontext där möjligheter till en nyanserad förståelse finns.146
Vid karakterisering av nätverket noteras visserligen att Turistbyrån har en
central roll som försäljare av paketerbjudandet ”Skidresan”. Denna centrala
position får dock inte kopplas samman med att Turistbyrån därmed också
har en hierarkisk position i relation till medverkande aktörer, dvs. att Turistbyrån har goda styrmöjligheter. Istället har Turistbyrån mycket små möjligheter att själva kunna påverka andra aktörers resurskopplingar och aktivitetsbindningar.
Vid identifiering av utvecklingstendenser i nätverket identifieras två allianser inom vilka stark relationsutveckling äger rum kring aktörsbindningar,
resurskopplingar och aktivitetslänkar:
1. SJ-alliansen där:
• Siljan Turism AB
• Biluthyrningsföretaget
• Resebyrå 1
• Resebyrå 2
tillsammans utvecklas inom turismnäringen i regionen.
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Måhända är det relationerna som samfällt orsakar allvarliga problem av målkonfliktskaraktär,
vilka först bör lösas innan det är meningsfullt att fokusera på problemlösning (design) inom den
samverkande affärsprocessen. Nätverksanalysen är dock inte klar i och med dyadanalysen.
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2. Hotell-alliansen där:
• Hotellet
• Skidbacken
• Bussresearrangörer
samverkar i samband med sina affärsverksamheter.
Allianserna var inte identifierade tidigare i utredningen och är dessutom
”nya” sannolikt också för SJ. Det aktuella erbjudandet ”Skidresan” är sammansatt av SJ men förefaller inte i ljuset av allianserna vara särskilt väl
genomtänkt, eftersom dess delar faller inom båda allianserna. Turistbyrån är
överhuvudtaget inte med, vilket sammantaget kan förklara en del av
problemsituationen, framförallt för en framtida volymexpansion av paketet i
Turistbyråns regi.
SJ’s angelägenhet av att utveckla en seriös relation med Turistbyrån, tillsammans med Hotellets svala intresse för Turistbyrån som paketförsäljare, förefaller sammantaget vara en god grund för ställningstagande över vilken
allians som Turistbyrån tycks ha störst förutsättningar att fungera som aktör
inom.
Analys av förändringsbehov delas upp i två delar:
1. Interna aktörer (med utgångspunkt från kommunen som juridisk enhet)
där följande förslag identifieras:
• Turistbyrån har behov av ökad förståelse för sin omgivning.
• Turistchefen har behov av en bättre förståelse för Turistbyråns arbete
med paketförsäljningsverksamheten.
2. Externa aktörer där betydelsen identifieras av att:
• SJ bör ta ställning till huruvida ”Skidresan” är en bra sammansatt produkt med tanke på sina egna syften.147
7.3.3 Slutsatser över hur verksamhetsförståelsen har påverkats
Det första syftet med empiristudie B var att ytterligare pröva hypotesen att
nätverksperspektivet kan ge en ökad verksamhetsförståelse i samband med
analys av en samverkande affärsprocess. Jag anser med stöd av de verksamhetsaspekter som presenterats ovan148, att så är fallet. Denna slutsats stöds
även av Halilovic (1999), där hon diskuterar sina erfarenheter kring analysresultaten och de två perspektiven. Jag anser därmed att hypotesen som
formulerades i kapitel 1 erhållit ytterligare belägg i och med empiristudie B.
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Denna behovsskrivning aktualiserar uppdraget och uppdragsgivaren. Diskussion kring detta
genomförs i kapitel 10.
148
I samband med metodanalysen nedan kommer ytterligare verksamhetsaspekter från empiristudie B att presenteras.
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7.4 Metodanalys
Det andra och tredje syftet med empiristudie B var att utvärdera och vidareutveckla nätverksanalysens perspektivbeskrivning och arbetssätt, vilket
genomfördes av mig under forskningsprocessens fjärde fas. I kapitel 2 (avsnitt 2.3.4.2 och figur 5) beskrevs utvärderingens (metodanalysens) genomförande ingående. I korthet kan nämnas (se figur 5) att utvärderingen av studentens metodanvändning och resultat genomfördes separat för de olika
perspektiven och där analyser av studentens metodanvändning (genomförande) studeras i relation till de resultat (dokument) som uppnåddes.
Metodanalysen fortsätter därefter med att analysera problem och styrkor
beträffande den perspektivbeskrivning och det arbetssätt som studenten haft
som stöd för sin utredning.
7.4.1 Metodanalys - arbetssätt
De aktiviteter som studenten genomförde återkommer som kursiverade
rubriker nedan, varvid det framgår att studenten följt de instruktioner som
gavs i avsnitt 7.2.2 ovan.149 De handledningsaktiviteter som jag genomförde
beskrivs verbalt i samband med respektive aktivitet. I presentationen nedan
återfinns en tyngdpunkt på nätverksperspektivet eftersom det är nätverksperspektivet som avser att tillföra ökad verksamhetskunskap i samband med
analysstöd till det redan existerande konceptet för Förändringsanalys.
7.4.1.1 Arbetssätt med Förändringsanalys som utgångspunkt
Repetition och inläsning
Inläsning av AFA/SIMM och IOFA/SIMM, dvs. av perspektiv och metod,
genomfördes med stöd av Lind (1996a) och Christiansson (1998).150 Båda
källorna har bra notationsexempel. Ingen handledning förekom i samband
med denna inläsning, utan endast hänvisning till den aktuella litteraturen.
Genom utarbetande av intervjumall avsåg studenten att förbereda intervjuerna noggrant. Starka tendenser till överdriven precisering av konkreta
frågor fanns. Vid handledning påtalades innebörden av teori- och metoddriven analys (se avsnitt 1.2.5), vilket ledde till att studenten minskade detaljeringsgraden till förmån för metoddrivningen, dvs. för sådana avseenden
som istället blir uppenbara i samband med intervjutillfället när metoden
fokuseras. Därmed ökade skärpan på sådana frågeställningar som det
bakomliggande handlingsperspektivet och den affärsgeneriska modellens
handlingsinriktade faser bör ge upphov till, dvs. teoridriven analys.
149

De handlingsgrafer som togs fram i samband med min metodanalys återfinns inte i
avhandlingen. Orsaken är att de utredningsaktiviteter som studenten genomförde och de resultat
(dokument) som därav skapades så väl överensstämmer med direktiven i 7.2.2.
150
Studenten hade redan goda kunskaper och färdigheter inom FA/SIMM.
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Intervjuer
Vid intervjuerna fokuserade studenten tidigt på den samverkande affärsprocessen ”Skidresan”. Handlingsgrafer utarbetades tillsammans med personalen på Turistbyrån, vilket var bra för förståelsen för både studenten och
Turistbyråns personal. Dessa grafer var tidsödande att ta fram, men medförde en hög grad av detaljförståelse för den aktuella affärsprocessen. Intervjumallen användes sparsamt och då mest mot slutet av intervjuerna för att
kontrollera att det viktiga tagits upp. Intervjuerna med Turistbyrån pågick
tills en bra förståelse för processen hade uppnåtts. Därefter intervjuades SJ
och Biluthyrningsföretaget. Någon intervju med Hotellet gick inte att få till
stånd under detta skede, men via Internet kunde vissa faktauppgifter ändå tas
fram. Kunden intervjuades per telefon kring sina åsikter om paketet, köpet
och vistelsen. Problem listades först med utgångspunkt från Turistbyråns
åsikter. Därefter adderades problembilden från SJ, Biluthyrningsföretaget
och kunden. Förfarandet var liknande för mål och styrkor.
Analys av materialet
Vid analys av materialet lades ett omfattande arbete ner vid skapandet av
ytterligare versioner av handlingsgrafer. Affärsaktsteorin (BAT) och indelningsaspekter från AFA/SIMM var märkbart styrande för hur hanteringen av
den studerade affärsprocessen skulle göras. Fokuseringen på interaktion (informationsutbytet) mellan deltagande företag i affärsprocessen var mycket
påtaglig, samtidigt som ett starkt intresse fanns för Turistbyråns interna
aktiviteter. Handledningen var styrd av studentens frågeställningar med en
tydlig inriktning på verksamhetsaspekter151 och inte på metodtillämpning.
Orsaken till detta var att studenten kände sig säker på hur analysen skulle
genomföras, men ansåg att verksamheten var komplex.
En tydlig överambition kunde dock märkas. Studenten var mycket noga med
fakta även kring ”små” aspekter (detaljer) som ibland enligt min mening
hade mindre relevans för analysens syften. Trots mina uppmaningar om ”att
gå vidare” så ville studenten förvissa sig om att allt var riktigt uppfattat och
analyserat, varför omfattande avstämningar med verksamhetspersoner och
med mig genomfördes. Distansen till produktionen av grafer var god, men
det teoridrivna analyserandet behövde handledningsstöd vid några tillfällen.
En interaktionsgraf togs fram med utgångspunkt från handlingsgrafen. En
tydlig inspiration från affärsaktsteorin märktes, även om inte fasindelningen
uttryckligen noterats i grafen.
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Ur forskningssynpunkt ansåg jag att detta var problematiskt eftersom jag inte ville påverka vad
studenten kom fram till, utan endast hur. Genom att vara medveten om detta anser jag att jag
lyckades hantera problemet.
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Problem-, mål- och styrkeanalysen genomfördes på föreskrivet sätt. I samband med intervjuerna vid Turistbyrån noterades problemuppfattningar etc.,
vilka sedan analyserades av studenten. När intervjuer med SJ och Biluthyrningsföretaget därefter genomfördes, tillfördes problem-, styrke- och måluppfattningar till de påbörjade graferna.
Analys av förändringsbehov och förändringsförslag
Dessa analyssteg genomfördes utan handledning och på sedvanligt sätt, dvs.
en genomskinlighet eftersträvades av studenten i argumentationen. Ett stort
mått av inspiration och kreativitet kunde noteras.
7.4.1.2 Arbetssätt med nätverksperspektivet som utgångspunkt
Inläsning av ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv
Studenten upplevde att beskrivningen inte startade på en helhetsnivå, vilket
ledde till att det var svårt att förstå alla sammanhang. Viss handledning
genomfördes för att klargöra dessa. I samband med analyssteget ”utvecklingstendenser”, ägde en mer omfattande handledande diskussion rum.
Utarbetande av intervjumall
Studenten ansåg att det var lätt att ta fram en frågemall med utgångspunkt
från perspektivbeskrivningen. I handledning påtalades återigen innebörden i
teoridriven generering av frågeställningarna i samband med intervjuerna och
därmed vikten av att inte överdriva mängden frågor i frågemallen. Handledningen påtalade också att frågorna inte bör ställas rakt upp och ned utan
anpassning i samband med intervjuerna.
Genomförande av intervjuer
Intervjumallen användes för kontroll i slutet av varje intervju för att upptäcka om något viktigt område missats. Intervjuerna startade med att intervjua samtliga aktörer som direkt ingår i den aktuella affärsprocessen förutom
Skidbacken, eftersom ingen bokning behöver företas med denna aktör.
Inriktningen var först att försöka få en uppfattning över vilka relationer i
stort som respektive aktör hade. För varje relation försökte studenten få en
uppfattning om vad relationen består av (substans) och vilken betydelse
(funktion) relationen har för företaget. Direkta frågor ställdes kring aktörens
upplevda problem, styrkor, mål samt planer för framtiden. Dessa resultat
strukturerades relationsvis (per dyad). Viss information om indirekta aktörer
hämtade studenten dessutom via Internet.
Det var tydliga svårigheter att hålla sig inom ett rimligt antal indirekta aktörer, dvs. det var lätt att sväva ut i samband med analys av nätverkseffekter.
Mycket tydligt tappade studenten fokus på den aktuella affärsprocessen vid
flera tillfällen, varför handledning genomfördes kring utgångspunkten.
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Identifiering av nätverket
Denna aktivitet startade naturligtvis i samband med intervjuerna, men avser
här den artikulation i nätverksgrafen som studenten genomförde efter
intervjuerna. Även här var det svårt att avgränsa, dvs. att bestämma sig för
en lämplig nätverkshorisont. Fokus på den aktuella affärsprocessen
förlorades även i samband med denna aktivitet, varför handledning återigen
behövdes.
Analys av relationers substans och funktion
Denna del av analysen upplevdes av mig och studenten som svår att
genomföra. Jag ville som handledare ha en strukturerad analys i vilken
substansens tre beståndsdelar och funktionens tre nivåer kunde utläsas skilda
från varandra. Mina ambitioner hade varit att analysschemat i figur 23 skulle
tillämpas på detta strukturerade sätt. Jag tryckte dock inte på detta särskilt
hårt. Studenten beskrev visserligen en relation textuellt i taget, men gjorde
ingen strukturell åtskillnad mellan de olika aspekterna. Mängden text blev
stor, särskilt när min handledning fått studenten att separat behandla de olika
substans- och funktionsslagen.
Det är svårt att separerat studera funktionens tre nivåer. Det är inte heller så
att det inom varje nivå alltid finns något intressant att lyfta fram, varför det
ofta kändes krystat att skriva ned något. Gemensamt kan man dessutom
konstatera att antalet intressanta relationer att studera (här nio stycken efter
kraftig sållning av studenten), ändå lätt leder till en oöverblickbar mängd
text och en oacceptabelt hög tidsåtgång.
Karakterisering av nätverket
Inledningsvis gjorde studenten ingen strukturell åtskillnad i analysen mellan
de fem olika kriterierna. Efter handledning analyserades dock dessa var för
sig. Studenten hade genomgående ett tydligt behov av att dela in nätverket i
sub-nät och har i samband med karakteriseringen av nätverket identifierat
två sådana sub-nät. Avgränsningen av vilka aktörer inom nätverket som
skulle anses tillhöra respektive sub-nät var inte stabila över tiden, utan
diskuterades under analysens genomförande. Strävan efter att arbeta med
sub-nät har inte något stöd i nätverksperspektivet. Omfattningen i arbete
med denna karakterisering var acceptabel ur både tids- och textsynpunkt.
Reflektion kring nätverksdynamiken
En förvirring, både hos studenten och hos mig som handledare, kunde betraktas kring hur begreppen nätverksdynamik och utvecklingsvektorer skulle
uppfattas i samband med empirisk analys. Skillnaden mellan dynamik och
vektorer är inte skarp eftersom båda handlar om utveckling och det endast är
abstraktionsnivån som tycks skilja innebörden åt. Vektorer handlar om
utvecklingstendenser i stort, medan dynamik kan diskuteras för allt från
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enskilda utvecklingskrafter och effekter av dessa, till abstraktionsnivåer där
man närmar sig nätverkets utvecklingstendenser i stort. Reflektionen i samband med denna aktivitet genomfördes efter dessa diskussioner av studenten
först med inriktning mot nätverksdynamik och därefter på ett mer
övergripande sätt för hela nätverket i enlighet med vektorsdiskussionen.
Vid reflektionen kring nätverksdynamiska aspekter togs utgångspunkten i
några starka aktörer från vilka utvecklingstryck tycks uppkomma (SJ, Siljan
Turism AB och Hotellet). För var och en av dessa genomfördes reflektioner
utifrån tre nivåer (dyaden, aktören internt samt för nätverket) i likhet med
analys av relationens funktion som genomfördes tidigare. Detta innebär att
utgångspunkten togs i aktörer. Enligt instruktionerna skulle utgångspunkten
egentligen tas i relationsförändringar. Skillnaden är dock i praktiken liten
eftersom utgångspunkten togs i effekterna från vad en enskild aktör tycks
orsaka på sina omgivande relationer och vidare ut i nätverket. Denna
tolkning och tillämpning av begreppet nätverksdynamik är spännande.
I samband med analysen av utvecklingstendenser (vektorer) har (återigen)
två sub-nät, pekats ut (SJ-alliansen och alliansen med Hotellkedjan). Efter
handledning har de begrepp som finns beskrivna i samband med förändringsvektorer (avsnitt 4.2.7) styrt hur analysen genomfördes. I samband med
handledningen uppstod dock osäkerhet över hur kombineringen av två substansslag (t.ex. aktörsbindningar och resurskopplingar) skulle tillämpas empiriskt för att därmed grunda reflektioner i termer av förändringsvektorer (i
detta exempel över aktivitetslänkarnas utveckling). Eftersom ingen empiriskt
tillämpbar tolkning kunde uppnås som var intressant för syftet, reducerades
diskussionen kring bakgrunden något. Strukturen i analysen följde dock
enligt min mening ändå avsikten i Håkansson & Snehota (1995).
Analys av problem-, mål- och styrkor
En uppdelning av nätverket i tre sub-nät gjordes i samband med problemanalysen (externt nätverk, internt nätverk och Turistbyrån internt). Uppdelningen förefaller ha dålig överensstämmelse med nätverksperspektivet, men
kommer ändå fram till intressanta problembeskrivningar. Någon handledning kring denna uppdelning har inte ägt rum.
I samband med målanalysen togs utgångspunkt endast hos tre aktörer
(Turistbyrån, SJ och Hotellkedjan). Bearbetningen gällde sedan endast dessa
aktörers individuella mål för den aktuella affärsprocessen och identifierades
med utgångspunkt från nätverksperspektivet
Styrkeanalysen blev inte omfattande. Endast en viktig styrka identifierades
med utgångspunkt från nätverksperspektivet, men fokuserade en aspekt som
tidigare inte lyfts fram.
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Eftersom antalet problem, mål och styrkor inte var stort, användes inga
grafer i samband med analyserna. En orsak till att antalet problem etc. är lågt
är att utsagor som framkommit i den tidigare nätverksanalysen, främst i samband med funktion och utvecklingstendenser, inte tillräckligt har fått lysa
igenom.
Analys av förändringsbehov och åtgärder
Denna utredningsaktivitet var inte så omfattande samt uppfattades som lätt
av studenten. Tidigt i nätverksanalysen hade studenten en uppfattning om
vilka behov som hon ansåg fanns. Att analysera endast med stöd av nätverksperspektivets förståelseinriktning kanske inte ger så stort fokus och
underlag till problemlösande strävanden. Förändringsförslaget har likaså
uppkommit tidigare under nätverksanalysen.
7.4.2 Metodanalys - dokument
Dokumentanalysen152 genomfördes, i likhet med analys av arbetssätt ovan,
först utifrån de dokument som Förändringsanalys resulterade i och därefter
från de dokument som tagits fram i samband med nätverksanalysen.
7.4.2.1 Dokument med Förändringsanalys som utgångspunkt
Handlingsgrafer
Graferna är detaljerade och täcker hela affärsprocessen ”Skidresan”. De är
framtagna med utgångspunkt från Turistbyråns informationslämning och fokuserar handlingar (aktiviteter) och kommunikation (informationssamband).
Indelning av affärsprocessen har ett tydligt stöd av affärsaktsteorin BAT.
Turistbyråns interna handlingar lyfts fram avsevärt mer än övriga parters
interna handlingar. Fullföljandefasen saknar helt leverantörernas fullföljande
mot slutkunden, en ensidighet trots att BAT förespråkar symmetri. Kommunala enheter såsom ekonomifunktion och Turistbyråns ledning, lyfts fram
i motsvarande mån som för kommunens externa parter.
Interaktionsgrafer
Interaktionsgrafen är en mycket intressant notationsform som lyfter fram
komplexitet och kommunikation mellan deltagande (=handlande) aktörer i
affärsprocessen. Studenten upptäckte med denna notation och med bakomliggande handlingsgrafer, två viktiga aspekter:
1. Behov av att ifrågasätta effektiviteten i nuvarande sätt att genomföra
processen eftersom förfrågningar kring platstillgång, priser, extrakontroller etc. innebär mycket arbete.
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Observera att dokumentanalysen (i enlighet med figur 5 i avsnitt 2.3.4) utgör min analys av
studentens genomförda analys, dvs. en metaanalys. De karakteriseringar och värderingar som
återfinns nedan utgår från mina tolkningar.
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2. Förekomsten av affärslogiska problem. Först när kunden har uppfyllt sitt
åtagande och betalat paketet, gör Turistbyrån som återförsäljare upphandling av tågbiljetter, hyrbil och rumsbokning. Vad händer när det
t.ex. inte finns någon ledig bil eller ledigt hotellrum?
Problemgrafer
Affärsaktsteorin BAT används inte som stöd för indelning i problemområden. Däremot används affärsaktsteorin vid uttolkandet av graferna, inte
minst för att identifiera onda cirklar, även om det varit svårt att vara strikt
eftersom problem från olika faser vävs in i en helhet.
Fyra ”onda cirklar” identifieras:
1. Med förutsättningsfasen (fas 1) som fokus noteras problem som också
berör Turistbyråns relationer. Inget av dessa rör dock aspekter såsom
tid, kunskap och förtroende, utan snarare styrningsproblem såsom
marknadsföring, avtal, rutinutformning och arbetsmängd.
I samband med senare affärsfaser identifieras övriga tre onda cirklar:
2. För stor valfrihet för kunden, vilket leder till tidsbrist i försäljningssituationen.
3. Dåligt med tid för att skriva avtal vilket leder till låga provisionsnivåer.
4. För många olika rutiner som dessutom är manuella gentemot omgivande
parter beträffande fakturering, bokning etc.
Problemformuleringarna leder lätt tankarna till behoven design av gemensamma rutiner med IT-stöd.
Problembilden påvisar sammanfattningsvis en trovärdig argumentation av
styrningsproblem kring rutiner, tidsåtgång, valfrihet, avtal och provisioner.
Styrkegrafer
Fem huvudstyrkor identifieras, varav tre avviker från problemanalysens
tematisering av styrningsproblem:
1. SJ har intresse av att samarbeta med Turistbyrån.
2. Biluthyrningsföretaget har intresse av att samarbeta med Turistbyrån.
3. Det finns en potential kring det aktuella paketerbjudandet.
Styrkeanalysen tycks vara mer fokuserad på relationer än vad problemanalysen förefaller vara. Studentens kommentarer (uttolkning) av styrkegraferna är dock lite knapphändiga.
Målgrafer
Målgraferna utgår från respektive parts måluppfattningar, men analysen
(tolkningen) är dock inriktad mot Turistbyrån som centrum. Gemensamma
mål som identifieras är av karaktären huvudmål inom den aktuella affärsprocessen, dvs. när parternas gemensamma mål analyseras så görs detta
endast på en målövergripande nivå. Inga målkonflikter identifieras.
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Förändringsbehov och åtgärdsförslag
Ett citat i samband med diskussionen kring förändringsbehov belyser tydligt
den inriktning som utredningen med utgångspunkt från Förändringsanalys
resulterade i (Halilovic, 1999):
”Verksamheten borde utvecklas mot mer affärsmässighet och för att uppnå det behövs en organiserad styrning och större materiella investeringar”
Uttalandet föregås av en mer försiktig behovsskrivning där Turistbyråns behov att genomföra en kartläggning kring huruvida man alls borde genomföra paketförsäljande affärsverksamhet, utan kanske istället satsa på övrig
verksamhet. Om situationen efter ett sådant ställningstagande från kommunens sida pekar mot fortsatt paketförsäljning, föreslås att utarbeta en
strategisk plan för affärsverksamhetens bedrivande. Verksamheten anses
därmed få en organiserad och väl planerad styrning, vilket är bra även för SJ
och Biluthyrningsföretaget.
Sammanfattningsvis pekar slutsatserna mot styrning, design, planering och
inter-organisatoriska system med utgångspunkt från att Turistbyrån är den
centrala parten i affärsprocessen.
7.4.2.2 Dokument med nätverksperspektivet som utgångspunkt
Nätverksgraf
Notationsformen har mycket dåliga semantiska möjligheter, dvs. det finns
kraftiga begränsningar i vilken betydelse som man har möjlighet att representera i grafen (se figur 31 på nästa sida). Studenten har svårt att tänka
strikt utifrån relationer i samband med den aktuella affärsprocessen. Att peka
ut direkta relationer är tydligt, medan det är mycket svårt att avgränsa vilka
indirekta relationer som är lämpliga att ta med153. Det förefaller vara viktigt
att öka styrningen över hur nätverkshorisonten ska hanteras.
Relationsanalys (substans och funktion)
Trots att nio relationer har lyfts fram och analyserats av studenten, är nätverkshorisonten kort. Att analysera nio relationer var arbetsamt och mycket
tid åtgick i samband med detta arbete. Samtidigt har dock ett antal intressanta aspekter upptäckts genom analysen, vilka inte framgått innan. Tidigare
i kapitlet har ett urval av verksamhetsaspekter beskrivits, varför endast några
ytterligare exempel beskrivs nedan.
Relationen mellan Turistbyrån och SJ innebär att SJ kan erbjuda mer värde
till sina kunder genom Turistbyråns kunskap. För Turistbyrån innebär relationen att nya rutiner och system för bokning och betalningshantering
kommer in.
153

Figur 31 har av dessa orsaker förenklats för att lyfta fram de indirekta relationer som är mest
centrala.
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Övriga
hotell

Bussresearrangörer

Ekonomikontoret
Skidbacken

Biluthyrningsföretaget
Siljan
Turism
AB

Turistbyrån

Hotellet

Hotellkedjan

SJ

Resebyrå
1

Resebyrå
2

Biluthyrningsföretag 2

Figur 31. Del av nätverksgrafen från affärsprocessen ”Skidresan”. Källa: Bearbetning av Halilovic
(1999).

Den indirekta relationen mellan Hotellet och Hotellkedjan154 är mycket viktig att ha kunskap om. Funktionen för nätverket påvisar att relationen ger
Hotellet mycket makt i form av kunder, bokningshantering, IT-utveckling
och marknadsföring. Samtidigt är Hotellet därmed bunden till försäljningsstrategier, bokningshantering och system, prissättning, samarbetspartners
etc., vilket i högsta grad påverkar Turistbyråns möjligheter att utveckla relationen till Hotellet. Ett exempel är att Hotellkedjan i enlighet med centrala
direktiv nu ska samarbeta med ett annat biluthyrningsföretag, vilket innebär
att Hotellets intresse för Biluthyrningsföretaget har minskat
För att förstå relationen mellan SJ och Siljan Turism AB155 är substansdiskussionen viktig, eftersom den artikulerar aspekter kring den starka kunskapsutvecklingen som Siljan Turism AB fortlöpande uppnår i relationen
med SJ. Båda parter har dessutom starkt vunnit ekonomiskt på samarbetet
och de lever i ett allt mer integrerat samarbete. Siljan Turism AB kan erbjuda information och bokning av tågresor. De erhåller dessutom bra priser
154

Med utgångspunkt från den aktuella affärsprocessen.
Siljan Turism AB har hand om turistbyråfunktionen i Siljanskommunerna Leksand, Rättvik,
Mora och Orsa. Kommunerna äger tillsammans en minoritetspost, medan turismnäringen genom
drygt 500 företag och organisationer äger merparten.
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och provisioner, samt även bokningssystem, lokaler, utbildning etc. SJ kan
genom Siljan Turism AB erbjuda en ny kundgrupp en mycket kompetent
och lokalt placerad aktör som säljer tågresor med en helhetssyn på destinationen. Funktionen för nätverket innebär negativa effekter för den studerade
kommunen som resmål eftersom målgruppen som finns i Mälardalen istället
åker till Siljansområdet.
Ytterligare analyser av enskilda relationers substans och funktion genomförs
av studenten för följande relationer:
• Hotellet - SJ
• Turistbyrån – turistchefen
• Turistbyrån – kommunens ekonomikontor
• SJ – Resebyrå 2
• SJ - Biluthyrningsföretaget
Det är dock endast ibland som intressanta aspekter framkommer och då riskerar dessa att döljas i den allt för omfattande textmängden. Generellt tycks
substansanalysen, dvs. vad relationen består i, vara intressant för att identifiera och beskriva indirekta relationer. Funktionsanalysen, särskilt funktionen för nätverket, tenderar att övergå till karaktären av nätverksdynamik.
Funktionen för dyaden är ofta krystad till sin utformning. Funktionsanalysen
tycks ha en övervikt mot styrkor, dvs. positiv funktion. De många intressanta
målkonflikterna som identifierats innebär dock att den positiva funktionen
ändå ger intressant kunskap. Det är dock svårt att ”få med sig” intressanta
aspekter till den fortsatta analysen, bl.a. till problemanalysen, eftersom textmassan riskerar att dölja viktiga aspekter.
Nätverkets karaktär
En indelning i två sub-nät görs; ett internt nätverk för aktörer tillhörande
kommunen och ett externt nätverk med övriga direkta och indirekta aktörer.
De fem kriterierna (4.2.8) avhandlas i enlighet med instruktionerna. Det är
egentligen bara för kriterierna ”centralitet” och ”hierarki” som något nytt
framkommer. Kriteriet ”Kritiska resurser” kan fungera som en bra sammanställning över sådant som framkommit tidigare.
Nätverksdynamik och utvecklingstendens
Studenten tar sig an dynamikbegreppet genom att ta utgångspunkt från viktiga aktörer. Rapporten inleds på denna punkt med att aktörerna SJ, Siljan
Turism AB och Hotellet lyfts fram som starka krafter och pådrivare av
förändringar. Analysstrukturen är sedan på motsvarande sätt som för funktionsanalysen tidigare, dvs. funktionen för företaget, dyaden och för nätverket. Oklarheter finns också i perspektivbeskrivningen i avsnitt 4.2.156
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Skillnaden mellan funktion och dynamik var egentligen att man i samband med funktionsanalysen fokuserar på nätverkseffekter av en viss relation, dvs. man studerar effekterna av vad
denna relation förefaller ge upphov till. I samband med nätverksdynamiken utgår man istället från
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Utvecklingstendenserna däremot hanteras i stort sett i enlighet med
perspektivbeskrivningen. En indelning av nätverket görs i två allianser: SJalliansen och Hotellkedje-alliansen.157 Studentens slutsatser är att båda
allianserna följer en liknande utvecklingstendens, nämligen att:
• Man försöker inbjuda fler aktörer i sina allianser, dvs. att aktörsbindningarna följer en heterogeniseringsprocess. SJ vill få in Turistbyrån.
Hotellkedjan vill få in ett annat biluthyrningsföretag.
• Man går mot att hårdare knyta sina resurser till varandra, vilket följer en
specialiseringsprocess. SJ och Resebyrå 2 utarbetar bokningsrutiner med
stöd av IT, sambrukar lokaler och integrerar olika verksamhetsprocesser
med varandra. Hotellkedjan knyter Skidbacken allt tätare till sig genom
att försöka bli ensamma om vissa skiderbjudanden.
• Man stärker aktivitetslänkar inom allianserna för att möjliggöra en ökad
kontroll. Denna hierarkiseringsprocess kan i SJ-alliansen ses i de utvecklade rutinerna och inom Hotellkedje-alliansen genom sina allt mer
sammanhållna erbjudanden.
Ett av de mer intressanta upptäckterna är nog att de två allianserna, trots
likartade utvecklingstendenser, genom detta arbetssteg faktiskt allt mer
framstår som fullständigt motstridiga. Det är genom denna analys nu lätt att
inse att det är till SJ-alliansen som Turistbyråns strävanden bör utvecklas.
”Skidresan” ser i ljuset av allianserna ut att behöva utvecklas till sitt innehåll, dvs. till vilka aktörer som ska samverka, innan utveckling (design) av
affärsprocessen är meningsfull att genomföra. Nu kan politiska eller andra
skäl dock medföra att en sådan rekommendation kan vara vansklig att göra.
Problem-, mål- och styrkelistor
En indelning görs i tre problemområden:
1. Externa nätverket, där de stora ”upptäckterna” tas upp i problemanalysen
(dvs. allianskrockarna och orsakerna därtill).
2. Interna nätverket, där Turistbyrån, turistchefen och ekonomikontoret
finns. Problemen handlar om onödig administration kring ekonomihantering och att ledningen inte har full insikt i de arbetsmässiga konsekvenser som paketförsäljningsverksamheten medför.
3. Turistbyrån, där det externa nätverket (t.ex. allianserna) inte identifierats
beträffande utseende, krafter, behov etc.

en förändring inom en relation och fortsätter att också reflektera över hur nätverkseffekterna av
denna förändring utvecklar sig i nätverket genom anpassningar och motdrag inom andra relationer
och hur dessa återverkar på den ursprungliga relationsförändringen och internt hos respektive aktör.
157
Se avsnitt 7.3.2. för en utförligare presentation av allianserna.
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Däremot finns det många problem som är noterade tidigare i samband med
relations- och nätverksanalysen, men som inte följs upp i denna problemanalys. Motsvarande kommentarer kan göras till målanalysen. De stora målkonflikterna lyfts fram tydligt, medan andra mål inte förs upp i mållistan.
Styrkeanalysen är inte omfattande. En enda styrka noteras: SJ’s intresse för
Turistbyrån, vilket är en mycket viktig styrka. Samtidigt är bristen på fler
styrkor ett svaghetstecken på sammansättningen och utförandet av affärsprocessen ”Skidresan”.
Förändringsbehov och åtgärdsförslag
Behovsanalysen delas upp i två delar:
1. Turistbyrån och det interna nätverket där förändringsbehoven inriktas
mot behov av en utvidgad förståelse för sin omgivning och bättre förståelse för Turistbyråns arbete med paketförsäljningsverksamhet.
2. Allianser och det externa nätverket där SJ har behov av att ta ställning till
huruvida ”Skidresan” är en bra sammansatt produkt med tanke på SJ’s
mål.
Det är intressant att det viktigaste behovet rör SJ som drivande kraft i en
allians. SJ måste ta ställning till ett lämpligare paketerbjudande och därefter
(underförstått i studentens analys) bör Turistbyrån anpassa sig till SJ’s
intressen.
Analysen av förändringsförslag är inte omfattande eftersom behovsanalysen
pekat mot andra aktörer i nätverket. Ett förslag lanseras dock och detta är
intressant: Turistbyrån bör anpassa sig till de omgivande aktörernas förväntningar och öka sin tydlighet som återförsäljande aktör genom att sträva
efter status som resebyrå.
7.4.3 Metodanalys - problem
Problemanalysen som del av min metodanalys, inriktar sig mot att analysera
problem i samband med nätverksanalysens genomförande och dess resultat.
En relatering genomförs i tabell 10 beträffande vilket problemområde med
avseende på perspektiv/begrepp, arbetssätt och notationsformer som de olika
problemutsagorna tillhör.158
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En strävan finns i analysen att identifiera problem (och senare även styrkor) som kan relateras
till perspektiv- och metodstyrningen i sig. Vid användningen av Nätverksinriktad Förändringsanalys (såsom av flertalet metoder) kommer dock människans medverkan att krävas, varför dessa
aspekter på reliabiliteten alltid finns närvarande.
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Tabell 10. Problem i samband med Nätverksanalysens genomförande och dess resultat.

PROBLEMUTSAGA
Svårt att förstå nätverksperspektivet med utgångspunkt
från beskrivningen i avsnitt 4.2.
Mycket svårt att avgöra vilka indirekta aktörer som är
intressanta att ta med i nätverksgrafen, dvs. att definiera
nätverkshorisonten.
Nätverksgrafen erbjuder dåliga semantiska möjligheter.
Grafen blir dessutom lätt komplex och svårtolkad.
Oklar struktur i genomförandet av substans- och
funktionsanalysen. Handledning krävdes. Inget stöd från
analysschemat (figur 23)
Ohanterlig textmängd i samband med substans- och
funktionsanalysen. Text skrivs som utfyllnad för att
tillfredsställa de olika typerna och nivåerna. Analys av
funktionen för dyaden blir ofta ointressant.
Karakteriseringen av nätverket gav inget nytt som
resultat med undantag för beskrivningen av obalansen
mellan kriterierna centralitet och hierarki.
Strävan efter indelning i sub-nät är problematisk och
strider mot nätverksperspektivet. (Alliansdiskussionen är
dock mycket intressant)
Begrepps- och innebördsförvirring kring nätverkslogik,
dynamik, utvecklingstendens och vektor. Oklar
handledning och beskrivning i avsnitt 4.2.
Oklart utgångsläge för analysen av nätverksdynamiken –
stora likheter med funktionsanalysen, även om det är
från enskilda aktörer (SJ etc.) som utgångspunkten tas.
Vektorstillämpningen oklar kring den konkreta
betydelsen av ”kombineringsdiskussionen”.
Redan identifierade problem, mål och styrkor överförs
inte fullt ut till problem-, mål- och styrkeanalyserna.
Fokusering görs mot att endast de viktigaste målkonflikterna tas med.
Ingen omfattande behovsanalys och åtgärdsanalys.
Nätverksanalysen tycks inte ge inspiration till särskilt
stor kreativitet kring utveckling och design.

162

OMRÅDE
Perspektiv
Arbetssätt

Notation
Arbetssätt
Perspektiv
Arbetssätt

Arbetssätt

Perspektiv
Arbetssätt
Perspektiv
Arbetssätt
Arbetssätt
Perspektiv
Perspektiv
Arbetssätt

Perspektiv
Arbetssätt
Perspektiv

7.4.4 Metodanalys - styrkor
Styrkeanalysen inriktar sig mot att analysera styrkor i samband med nätverksanalysens genomförande och dess resultat. I tabell 11 görs en uppdelning i tre styrkeområden – perspektiv/begrepp, arbetssätt och notationsformer i likhet med den tidigare problemanalysen.
Tabell 11. Styrkor i samband med Nätverksanalysens genomförande och dess resultat.

STYRKEUTSAGA
Lätt att förbereda intervjuerna med intervjumall.
Nätverksgrafen ger viss översikt – inte minst kring
indirekta relationer.
Lätt att peka ut direkta aktörer inför konstruktion av
nätverksgrafen.
Substansanalysen bra för att skapa kunskap om indirekta
relationers existens.
Spännande upptäckter av mål- och intressekonflikter i
samband med funktionsanalysen.
Karakterisering av nätverket utifrån de fem kriterierna
var lätt (men kanske inte så intressant). Kriteriet ”kritiska
resurser” fungerar dock som en bra sammanställning
över sådant som tidigare behandlats utspritt.
Identifiering av motstridiga mål hos några starka aktörer
i samband med analys av nätverksdynamiken
Analys av utvecklingstendenser (vektorer) gav upptäckt
åt de två allianserna (SJ och Hotellkedjan). Reflektion
kring framtida utvecklingsriktningar är intressant.
Kortfattad styrkeanalys som fokuserar en mycket viktig
styrka (SJ’s vilja)
Intressant fokusering i samband med behovsanalysen.
Behoven gäller andra parter än Turistbyrån. Turistbyråns
behov blir därmed indirekt att anpassa sig till ställningstaganden som de andra aktörerna tar.
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7.5 Egna ställningstaganden
De erfarenheter som uppnåtts i samband med de två empiriska studierna
aktualiserar att några ställningstaganden måste tas inför utformningen av
Nätverksinriktad Förändringsanalys. Dessa ställningstaganden berör perspektiv, tillgänglighet och Nätverksanalysens förhållande till den befintliga
metodstrukturen inom Förändringsanalys.
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7.5.1 Hantering av Nätverksanalysens perspektiv
Bakomliggande perspektiv hos Förändringsanalys och ”Uppsalaskolans”
nätverksperspektiv har under empiristudie A och B behandlats separat och
tillämpats med en perspektivväxlande ansats. Den teoretiska perspektivanalysen som genomfördes mellan empiristudie A och B (se kapitel 5) påvisade
att några motstridiga skillnader råder mellan perspektiven beträffande:
• Vetenskapens värdefrihet och synen på normativitet och nytta.
• Synen på styrning och kontroll.
• Rationalitet.
• Synen på organisation.
• Synen på struktur.
• Tidsperspektiv.
Att genomföra en syntes av perspektiven skulle innebära att dessa konflikter
måste hanteras på ett lämpligt sätt inom det ”nya” perspektivet. De erfarenheter som empiriskt har uppnåtts beträffande ökad verksamhetsförståelse i
samband med perspektivväxlingen är mycket goda och innebär att någon
syntes av perspektiven inte varit nödvändig för att uppnå dessa resultat. Möjligen är det också så att det är just genom de starka brytningarna mellan
perspektiven i samband med växlingarna som ny kunskap genererats.
Ställningstagande 1
Jag kommer att bibehålla den perspektivväxlande ansatsen inom Nätverksinriktad Förändringsanalys.
7.5.2 Nätverksanalysens tillgänglighet
”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv är inte lättillgängligt. Den perspektivbeskrivning som utarbetats inför empiristudie B är en kortare sammanställning, men med ambitioner att tillräckligt återge innebörden inom perspektivet. Utvärderingen påvisar dock att tillgängligheten inte varit god och
inneburit vissa förenklingar i samband med tillämpningen jämfört med min
ursprungliga avsikt. Samtidigt har mycket intressanta aspekter framkommit
trots dessa förenklingar, varför en ökad enkelhet/tillgänglighet förefaller
vara ett viktigt och möjligt förändringsbehov. Viktigt är dock att nätverksansatsen bibehålls i samband med en sådan bearbetning.
Ställningstagande 2
Jag kommer att prioritera enkelhet och tillgänglighet för beskrivningen av
”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv, under förutsättning att nätverksansatsen bibehålls.
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7.5.3 Nätverksanalysen i relation till ramverket för
Förändringsanalys
De empiriska studierna så här långt pekar på att Nätverksanalysen bör
komma tidigt inom Förändringsanalysen. Studierna indikerar också att kopplingar (arbetssätt) bör finnas som säkerställer att identifierade problem etc.,
tas tillvara i de problem-, mål- och styrkeanalyser som genomförs senare och
där ett starkare fokus på metoder och bakomliggande perspektiv inom
Förändringsanalys råder.
Förändringsanalys har under senare år presenterats såsom ett ramverk av
metodkomponenter159, vilka finns tillgängliga för metodanvändaren att
situationsanpassa i den aktuella analyssituationen.
Ställningstagande 3
Jag kommer att strukturera Nätverksinriktad Förändringsanalys med utgångspunkt från en metodkomponent kallad Nätverksanalys, samt ett idealtypiskt ramverk som tydligt bygger på övriga metodkomponenter inom
Förändringsanalys.
7.6 Utvecklingsbehov av perspektiv och metodinstruktioner
Nedan följer de slutsatser i form av förändringsbehov som grundlagts av den
situationella metodanalysen och de tre ställningstaganden som genomfördes
ovan. Behovsanalysen struktureras i två områden i enlighet med principerna
för teoridriven och metoddriven analys:
• Utvecklingsbehov för perspektivbeskrivningen.
• Utvecklingsbehov för arbetssätt och notationsformer.
7.6.1 Utvecklingsbehov av perspektivbeskrivningen
Fyra viktiga utvecklingsbehov identifieras för beskrivningen över ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv:
• Bättre introduktion så att helheter framgår.
• Metodinriktad struktur, dvs. att beskrivningen i största möjliga mån
ansluter till Nätverksanalysens arbetssätt senare.
• Tydliggör och öka tillgängligheten för begreppen nätverkslogik, nätverksdynamik och utvecklingstendenser i nätverket.
• Uteslut kriterierna160 för att analysera nätverk.
Ett bibehållande av nätverksansatsen är dock ett överordnat mål.

159
160

Se avsnitt 1.2.4.
Dessa beskrevs i avsnitt 4.2.8.2.
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7.6.2 Utvecklingsbehov av arbetssättet och notationsformerna
Ett antal förändringsbehov identifieras för arbetssätt, samt i viss mån för
notationsformer:
• Utveckla ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys.
• Peka ut lämplig notationsform i samband med beskrivning av nätverkshorisonten.
• Utveckla metodkomponenten Nätverksanalys där ett tydliggörande av
arbetssätt (konkret och detaljerat) görs med styrning för:
• Hantering av lämplig nätverkshorisont.
• Hantering av problem-, mål- och styrkor från viktiga direkta och
indirekta relationer.
• Hantering av nätverksdynamiska reflektioner.
• Att särskilt lyfta fram målkonflikter från både funktionsanalysen och
analysen över nätverksdynamik.
• Att koppla verksamhetskunskaperna som uppnåtts i samband med
Nätverksanalysen till senare delar av Förändringsanalysen.
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8

Nätverksinriktad Förändringsanalys

Nätverksinriktad Förändringsanalys avser att vara ett perspektiv- och metodstöd i samband med Förändringsanalyser inom samverkande affärsprocesser. Syftet med detta kapitel är att presentera ramverket för Nätverksinriktad Förändringsanalys samt metodkomponenten Nätverksanalys.
Presentationen fokuserar på sådana aspekter som karakteriserar Nätverksinriktad Förändringsanalys i relation till FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger,
1988) samt AFA/SIMM (Lind, 1996a) och IOFA/SIMM (Christiansson,
1998). Ett överordnat karaktärsdrag i en sådan jämförelse är att Nätverksinriktad Förändringsanalys genom perspektivväxlingar avser att styra uppmärksamheten till större sammanhang och till en dynamisk syn på aktörssamverkan och utvecklingsåtgärder.
Genom Nätverksinriktad Förändringsanalys kommer en fokusförskjutning
att kunna äga rum hos metodanvändaren…
…från att företag samverkar med varandra.
…till att företag samverkar bland andra med varandra.
Denna fokusförskjutning innebär att ytterligare aspekter måste beaktas när
verksamheten ska analyseras. Dessutom innebär det en mer försiktig hållning till en enskild aktörs möjligheter att på kort sikt genom styrning och
kontroll, kunna designa utvecklingsåtgärder på egen hand.

8.1 Perspektiv
Nätverksinriktad Förändringsanalys bygger på två grundläggande och separat hållna perspektiv. Som utgångs- och huvudperspektiv finns ett handlingsoch affärsaktsperspektiv som FA/SIMM och dess vidareutvecklade varianter
bygger på. Som komplettering finns ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv,
vilket genom sitt fokus och sina begrepp avser att rikta uppmärksamheten
till relationer och nätverksdynamik.
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I kapitel 4 har båda dessa perspektiv presenterats. Den presentation som där
gjordes av nätverksperspektivet har därefter tillämpats under empiristudie B.
De erfarenheter som erhölls har medfört en omarbetning av presentationen
av nätverksperspektivet, vilken återfinns i bilaga 1 och därför rekommenderas som instuderingsmaterial i samband med handledd inlärning av Nätverksinriktad Förändringsanalys. Presentationen av handlings- och affärsaktsperspektivet i avsnitt 4.1 rekommenderas också för att öka medvetenheten och därmed perspektivstyrningen inför Nätverksinriktad Förändringsanalys.

8.2 Begrepp
De begrepp som Nätverksinriktad Förändringsanalys tillför de tidigare
varianterna inom Förändringsanalys kan betraktas från två utgångspunkter:
• Metodrelaterade begrepp
• Perspektivrelaterade begrepp
8.2.1 Metodrelaterade begrepp
Med metodrelaterade begrepp avser jag sådana begrepp som används för att
kunna kommunicera om metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys. Följande begrepp är av denna karaktär:
• Metodfamiljen SIMM
• Nätverksinriktad Förändringsanalys
• Ramverk
• Nätverksanalys
• Relationsanalys
• Handlings- och affärsaktsperspektiv
• Nätverksperspektiv
• Nätverksgraf
• Samverkande affärsprocess
• Strategisk allians
Begreppsgrafen i figur 32 påvisar hur de metodrelaterade begreppen förhåller sig till varandra.

168

Metodfamiljen
SIMM
tillhör
Samverkande
affärsprocesser

tillämpas inom

Nätverksinriktad
Förändringsanalys definieras av

Ramverk

innehåller bl a
Metodkomponenten
Nätverksanalys
Strategiska
allianser

Handlingsoch affärsaktsperspektiv

stöds av

Nätverksperspektiv
innehåller momentet
Relationsanalys

Notationsformen
Nätverksgraf

Figur 32. Begreppsgraf över metodrelaterade begrepp inom Nätverksinriktad Förändringsanalys.

8.2.2 Perspektivrelaterade begrepp
Med perspektivrelaterade begrepp avser jag begrepp som återfinns i nätverksperspektivets artikulation och som genom sin existens avser att styra
uppmärksamheten hos metodanvändaren. Följande begrepp lanseras:
• Nätverk (som modell och som empiriskt fenomen)
• Nätverksperspektiv
• Nätverksansats
• Nätverkshorisont
• Relation
• Substans
• Aktivitetslänk
• Resurskoppling
• Aktörsbindning
• Funktion
• Aktör
• Direkt och indirekt relation
• Dyad
• Nätverkslogik
• Nätverksdynamik
• Utvecklingstendens
De relationer som de perspektivrelaterade begreppen har med varandra
beskrivs i nedanstående begreppsgraf (figur 33).
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avser de samlade
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Figur 33. Begreppsgraf över perspektivrelaterade begrepp inom Nätverksinriktad Förändringsanalys.

8.3 Notationsformer
De notationsformer som är lämpliga att tillämpa inom Nätverksinriktad
Förändringsanalys härrör med ett undantag från Förändringsanalys. Undantaget utgörs av nätverksgrafen som med sina semantiska möjligheter behövs
för att beskriva direkta och indirekta relationer med utgångspunkt från en
preciserad affärsprocess eller en mer generell verksamhet.
Nätverksgrafen kan bli omfattande, dvs. innefatta många aktörer. Figur 34
nedan påvisar principen för nätverksgrafen. För att indikera en oavgränsad
hållning bör ingen avgränsningsrand finnas i grafen. Denna hållning blir
dock i praktiken omöjlig, varför de aktörer som anses vara relevanta i sammanhanget, dvs. de som finns medtagna i nätverksgrafen, kommer att utgöra
den samverkande affärsprocessens nätverkshorisont. Skillnaden mellan ett
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avgränsat verksamhetsområde och en nätverkshorisont för en samverkande
affärsprocess är att den senare innefattar just indirekta relationer och aktörer
i flera led.
Aktör

Aktör

Aktör

Aktör

Aktör

Aktör

Aktör
Aktör

Aktör
Aktör

Aktör

Deltagande aktör

Aktör

Ej deltagande aktör

Aktör
Aktör

Direkt relation

Aktör
Aktör

Indirekt relation

Figur 34. Nätverksgrafens principiella uppbyggnad.

8.4 Arbetssätt
Nätverksinriktad Förändringsanalys utgörs av ett ramverk och metodkomponenten Nätverksanalys.
8.4.1 Ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys
I ramverket (figur 35) kan släktskapet till metodfamiljen SIMM betraktas,
eftersom både perspektiv och övriga metodkomponenter kan återanvändas.
Nätverksanalysens placering bör vara tidigt i Förändringsanalysen, eftersom
de kunskaper kring verksamheten som man kan få från Nätverksanalysen
bör vara tillgängliga när en djupare fokusering på den samverkande affärsprocessen vidtar. Den fokusväxling som nätverksanalysen medför i ramverket kan dock behöva genomföras vid ytterligare tillfällen, såsom i samband med värdering av lämpliga förändringsåtgärder. Nätverksanalysen kan
då bidra med stöd för reflektioner kring tänkbara nätverkseffekter kring en
potentiell förändringsåtgärd och därmed finnas med som värderingsstöd
inför valet av lämpliga åtgärdsförslag.
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•
•

Handlingsperspektiv
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Probleminventering

…
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Relationsanalys
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• Textuella
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Fastställa åtgärder

Figur 35. Ramverk för Nätverksinriktad Förändringsanalys.

8.4.2 Arbetssätt och metodkomponenten Nätverksanalys
Ett lämpligt arbetssätt med utgångspunkt från ramverket i figur 35 ovan
samt med särskilt fokus på metodkomponenten Nätverksanalys är:
Fastställa förutsättningar
Motsvarande innebörd som vid Förändringsanalys, dvs. i korthet att skapa
en gemensam uppfattning om vad förändringsanalysen ska fokusera, dess
ambitionsnivå etc.
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Samverkande affärsprocessanalys
Beskriv den nätverksinriktade affärsverksamheten översiktligt med avsikt att
bestämma lämpligt fokus som grund för Nätverksanalysen. Att genomföra
en verksamhetsdefinition med stöd av den praktikgeneriska modellen kan
vara ett lämpligt sätt att klargöra rollsituationen för en affärsverksamhet och
därmed bidra till att en samverkande affärsverksamhet kan betraktas på ett
tydligare sätt. För dessa analyser är interaktionsgrafer och processgrafer
lämpliga notationsformer för att fokusera interaktion mellan aktörer samt
affärsprocessens/verksamhetens struktur. Försök att undvika allt för detaljerade beskrivningar, t.ex. med stöd av handlingsgrafer på detaljerad nivå i
detta skede, eftersom sådana aspekter bör anstå till efter Nätverksanalysen.
När tillräcklig kunskap161 finns över vilka aktörer som bör betraktas som
direkt medverkande i den fokuserade verksamheten bör ett perspektivbyte
till Nätverksanalysen genomföras.
Nätverksanalys
1. Analys av direkta relationer:
Rita in de medverkande aktörerna och de direkta relationerna i en nätverksgraf.
2. Analys av existensen av indirekta relationer:
Analysera existensen av viktiga relationer för respektive aktör genom intervjuer. Ta särskilt hänsyn till relationer där stor betydelse tycks finnas, t.ex.
där en aktör är volymmässigt viktig. Rita med stöd av detta in viktiga indirekta relationer och aktörer i förhållande till den samverkande affärsprocessen i nätverksgrafen. I samband härmed är det viktigt att ha en öppenhet
kring påverkan från andra aktörer och relationer på den aktuella affärsprocessen/verksamhetsområdet.162
3. Analys av relationers substans:
Analysera substansen för direkta och indirekta relationer, där aktivitetslänkar, resurskopplingar och aktörsbindningar tänks igenom på ett strukturerat sätt. Gör noteringar endast där intressanta aspekter framkommer.
4. Analys av relationers funktion:
Analysera ekonomiska, kunskapsmässiga och strukturella effekter med
utgångspunkt för företagen internt, relationen i sig och för nätverket.163 Här
blir det lätt ohanterligt om allt som den systematiska analysen berör skrivs
161

Med tillräcklig kunskap avses att man på goda grunder har en gemensam uppfattning över den
verksamhet som ska fokuseras i analysen.
162
Det är i samband med denna metodaktivitet som balansgången mellan för omfattande och för
snäv nätverkshorisont ska hanteras.
163
Se exempel i tabell 1 i bilaga 1.
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ned. Fyll därför inte på mängden text utan urskiljning, utan gör noteringar
endast där sådant förefaller vara intressant och av betydelse för analysens
syfte.
5. Nätverksdynamiska reflektioner:
Finns planerade eller pågående intressanta relationsförändringar? Reflektera
i så fall nätverksdynamiskt över vilka tänkbara reaktioner (och motaktioner)
som dessa kan tänkas skapa. Vilka effekter och moteffekter för nätverket,
relationer och enskilda företag kan dessa förändringar föra med sig?
6. Inventering:
Genomför inventering av problem, mål (inklusive intressen) och styrkor genom textanalys av det egna analysmaterialet. Notera dessa i listor vartefter
de identifieras och ta med dem till affärsprocessanalysen.
7. Sammanfattning:
Sammanfatta viktiga nätverksfenomen som berör den aktuella affärsprocessen/verksamhetsområdet.
• Vilka utvecklingstendenser tycks finnas i nätverket som är viktiga att
ha kännedom om?
• Vilka maktcentra finns? Har viktiga allianser identifierats?
• Vilka intresse- och målkonflikter kan identifieras?
• Finns lämpliga rekommendationer som bör påverka grundläggande
syn på affärserbjudandet, relationer eller andra viktiga aspekter.
Ta med denna sammanfattning till affärsprocessanalysen.
Samverkande affärsprocessanalys
Ta kunskaperna (kontexter, intressekonflikter etc.) från Nätverksanalysen i
beaktande när analysen fortsätter med utgångspunkt från perspektiv och
metoder inom Förändringsanalys.
Sammanfattande värdering
Nätverksanalysen utgör kunskapsmässig grund både direkt och indirekt för
att genomföra den sammanfattande värderingen.
Analys av åtgärdsförslag // Nätverksanalys
Vid värdering av olika förändringsförslag kan lämpligen en perspektivväxling till Nätverksanalys återigen göras för att reflektera över vilka
tänkbara nätverkseffekter som en tilltänkt åtgärd kan leda till.
Fastställa åtgärder
Detta genomförs enligt perspektiv och metoder inom Förändringsanalys.
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9

Utveckling av samverkande affärsprocesser inom strategiska allianser

Syftet med kapitlet är att analysera och diskutera samverkande affärsprocesser164 som verksamhetsform med fokus på verksamhetsutveckling och informationssystem.165
Mer konkret avser kapitlet att bidra till förståelse166 för:
1. kommunikationens betydelse i samverkande affärsprocesser (avsnitt 9.1);
2. aspekter som påverkar kommunikationens komplexitet (avsnitt 9.2);
3. omgivningens betydelse för samverkande affärsprocesser (avsnitt 9.3).
Med utgångspunkt från denna förståelse samt från det samlade perspektiv
som Nätverksinriktad Förändringsanalys har167, avser kapitlet dessutom att
bidra till:
4. ett överordnat synsätt168 i samband med verksamhetsutveckling inom en
samverkande affärsprocess (avsnitt 9.4).
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Se avsnitt 1.2.1 för en definition av begreppet samverkande affärsprocess.
Inom både kommunala och mer näringslivsdominerade turistbyråverksamheter finns en stark
strävan att bygga upp sådana samverkande affärsverksamheter (Hultgren m.fl., 1998; Goldkuhl,
Eriksson, Hultgren, 1998). De särdrag och sammanhang som diskuteras, härrör från de empiriska
studier som genomförts och vars tyngdpunkt är på kommunala turistbyråer. Utgångspunkten för
analysen är också Turistbyrån som initiativtagande aktör (koordinator) i samband med paketutveckling och försäljning.
166
Se avsnitt 1.9.4 där en karakteriseringen av dessa förståelsekunskaper genomförs.
167
Här avser jag det samlade perspektiv (Förändringsanalys och ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv) som uppnås genom perspektivväxlingen (se kapitel 8).
168
Med ett överordnat synsätt avser jag att diskutera konsekvenser som Nätverksinriktad Förändringsanalys har för synen på verksamhetsutveckling inom en samverkande affärsprocess med
utgångspunkt från mitt ämnesområde.
165
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9.1

Kommunikationens centrala betydelse

Ett tänkbart paketerbjudande som kan komma att utvecklas och säljas av en
Turistbyrå (eller resebyrå) kan bestå av tågresa till centralstationen, hyrbil 5
dygn, stuga för 4 personer, inträde till en konsert vid en viss föreställning,
inträden på någon aktivitetsanläggning samt eventuellt ytterligare komponenter. Kunden betalar endast ett pris och räknar därmed att de ingående
komponenterna både är lämpligt kombinerade och tillgängliga med förväntad kvalitet i samband med vistelsen.
Under empiristudie A studerades ett paketerbjudande med endast två komponenter bestående av en övernattning på hotell och en evenemangsbiljett
(t.ex. till en konsert). Detta erbjudande hade alltså ett betydligt mindre omfång än ovanstående tänkbara och inom näringen eftersträvade paket. I interaktionsgrafen i figur 36 nedan, framgår interaktionen mellan kunden, Turistbyrån och de externa leverantörerna i samband med utvecklingen och försäljningen. Trots detta till synes enkla paketerbjudande med två komponenter,
belyses kommunikationens komplexitet och betydelse väl.
I grafen framgår hur kommunikationen i idealfallet går till, dvs. att ett ledigt
hotellrum kan bokas utifrån något av de två preliminärbokade alternativen,
att inte kunden ändrar önskemål, att telefoner inte är upptagna etc. Grafen
utgår också från att kommunikationen utförs manuellt och utan stöd av
informationssystem, vilket är fallet vid den studerade Turistbyrån. Det är
dessutom värt att notera att Turistbyrån har en mycket liten ekonomisk marginal på denna produkt, efter att kostnaderna för hotell, evenemang och de
interna kommunala avgifterna för betalningshanteringen dragits från de
intäkter som man erhåller från kunden. De affärsfaser som markerats i
enlighet med den affärsgeneriska modellen (se avsnitt 4.1.6), utgår från
Turistbyråns affärsrelation till kunden (business-to-consumer).169
Under fas 1 – förutsättningsfasen - utnyttjar Turistbyrån sina kunskaper
kring destinationen, säsongsvariationer, kunders önskemål samt ledig kapacitet i främst hotellnäringen, till att formera ett möjligt paketerbjudande. Två
avstämningar samt eventuellt en prisförhandling behöver hanteras. Avstämning behöver göras för att kunna bedöma logikapaciteten under den aktuella
tidpunkten för paketet. Förefaller kapaciteten vara låg, avstyrs paketerbjudandet. Avstämning görs också beträffande biljettillgång och möjlig169

Eftersom Turistbyrån har affärsrelationer också med sina leverantörer, i detta exempel med ett
hotell och en evenemangsarrangör, skulle sådana (inflätade) affärsfaser även kunna markerats för
dessa affärsrelationer (business-to-business). Med motiveringen att analysens fokus är på den
koordinerande aktörens situation i den samverkande affärsprocessen, väljer jag att framhäva detta
genom att betrakta affärsprocessen med fokus på slutkonsumenten.
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Figur 36. Interaktionsgraf över kommunikationen i samband med utveckling och försäljning av ett
paket omfattande två komponenter.

heter att få sälja dessa genom Turistbyråns biljettförsäljningssystem. När
weekendresor är aktuella finns redan tillgängliga avtal med ett flertal hotell
där nettopriser förhandlats fram tidigare. Om annan tid är aktuell behöver
kompletterande prisavtal skapas.
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När förutsättningsfasen är avklarad, vidtar fas 2 – exponeringsfasen. Här utarbetar Turistbyrån en marknadsföringsplan, i vilken man önskar involvera
både hotell och evenemangsarrangören. Oftast består marknadsföringen av
tidningsannonser och ”flygblad” som skickas ut i samband med andra utskick.
Fas 3 – den kontaktetablerande fasen - innebär att en presumtiv kund ringer
till Turistbyrån och vill diskutera paketerbjudandet. I samband med denna
förhandlingsfas beskrivs olika boendealternativ med avsikten att få kunden
att bestämma sig för ett lämpligt boende. Turistbyrån har dock inte kontroll
över den aktuella lediga kapaciteten vid något hotell, varför diskussionen
mer handlar om hotellens typ, läge och pris. Eftersom Turistbyrån är anslutna till ett biljettadministrativt system i vilket bokningsbara evenemang kan
läggas in, har man bra kontroll över vilka platser som finns lediga.
Under fas 4 – kontraktsfasen - ingås åtaganden från båda parterna. Kunden
inleder med att ange ett förstahands- och ett andrahandsalternativ, eftersom
Turistbyrån inte har kontroll på det aktuella bokningsläget. Efter att Turistbyrån kontrollerat och om möjligt bokat upp det önskade boendet, bekräftar
man först muntligt efter att ha ringt upp kunden. Biljetterna till evenemanget
kan Turistbyrån däremot boka i egen regi eftersom man har dem inlagda i
det biljettadministrativa systemet. Slutligen utarbetar Turistbyrån en skriftlig
bokningsbekräftelse som skickas till kunden tillsammans med betalningsinstruktioner.
Fas 5 – fullföljandefasen - inleds med att kunden genomför sitt åtagande
genom att betala paketet enligt instruktionerna. Därefter utarbetar Turistbyrån en hotell-voucher och tar ut de bokade biljetterna från biljettsystemet,
vilka skickas till kunden via post. Genom denna leverans av värdehandlingar utför Turistbyrån sitt fullföljande170 i affärsprocessen.
Fas 6 – avslutningsfasen - finns inte beskriven i figur 36 ovan, men inträffar
ibland p.g.a. att kunden inte känner sig nöjd i samband med eller efter resan
och då kontaktar Turistbyrån.
Till den interaktion som beskrivits mellan de deltagande aktörerna, skall
läggas den interna hantering som respektive aktör genomför. För Turistbyråns del handlar dessa interna aktiviteter t.ex. om betalningsbevakning,
utarbetande av flygblad och annonser, registrerings- och betalningshantering
i biljettsystemet samt kommunkontorets betalningshantering. Samtliga dessa
aktiviteter utförs genom olika kommunikationshandlingar.
170

Avser Turistbyråns fullföljande i juridisk mening. Kunden har dock i praktiken ytterligare förväntningar riktade mot Turistbyrån, t.ex. i form av att paketets sammansättning och kvalitet i samband med vistelsen. Processgrafen i figur 26 tidigare påvisar detta ytterligare.
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Exemplet påvisar kommunikationens och informationshanteringens omfattning i samband med en tjänsteinriktad samverkande affärsprocess. En
grundläggande del av affärsprocessen utgörs av kommunikation och informationshantering. Med andra ord: Det är nödvändigt och grundläggande
med kommunikation för att genomföra dessa affärer.

9.2

Kommunikationens komplexitet

De empiriska studierna har särskilt fokuserat på två faktorer som påverkar
komplexiteten för den samverkande affärsprocessen med utgångspunkt från
Turistbyråns (koordinatorns) situation:
1.
Typ av affärsåtagande
2.
Produktens sammansättning
9.2.1 Typ av affärsåtagande
På Turistbyrån som studerats bedrivs tre olika verksamhetstyper parallellt
(Hultgren, 1998):171
1.
Informationsverksamhet
2.
Förmedlingsverksamhet
3.
Återförsäljande verksamhet
I grunden finns det kommunala engagemanget med årliga anslag för informationsverksamhet gentemot turister och kommuninvånare. En växande
andel av den totala verksamheten på Turistbyrån ägnas åt affärsverksamhet
av två skilda slag; förmedlingsverksamhet och återförsäljande verksamhet.
Båda dessa verksamhetsformer bygger på att den tjänst som erbjuds turisten
är av sådan servicegrad och kvalitet att ersättning kan tas ut. Därmed handlar det inte längre om att enbart kunna informera om existensen av olika
boendealternativ och aktiviteter, utan om att dessutom kunna boka in, dvs.
sälja lämpligt boende och evenemang för vistelsen. Nedan illustreras hur behovet av kommunikation är relaterat till de tre verksamhetstyperna.
9.2.1.1 Informationsverksamhet
När Turistbyrån informerar172 om t.ex. ett lämpligt boendealternativ eller ett
evenemang, är interaktionen i denna verksamhetsprocess riktad mot turisten
(se figur 37).

171

En fjärde verksamhetsform identifierades i form av turistchefens strategiskt inriktade utvecklingsarbete med avsikt att utveckla samverkansformer för kommunens näringsidkare inom turismnäringen. Denna verksamhetsform diskuteras ej vidare här.
172
Informationsverksamhet är inte affärsdrivande till sin karaktär och bedrivs därmed inte i någon
samverkande affärsprocess. Exemplet är dock intressant för jämförelsen med de övriga två affärsverksamheterna.
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Tel.nr / vägbeskrivning

Bokning och betalning

Figur 37. Interaktionsgraf över informationsverksamhet vid en Turistbyrå.

Komplexiteten är låg i samband med informationsverksamhet av flera skäl:
• Turistbyrån gör inte något åtagande att ledigt hotellrum finns, varför det
aktuella bokningsläget inte behöver eftersökas.
• Turistbyrån behöver inte ta ansvar för hotellets bemötande mot turisten.
(Här beror det naturligtvis på om Turistbyrån ändå ”garanterar” viss
nivå.)
• Turisten har själv ansvar för att vistelsen på orten blir lämpligt
sammansatt. Turistbyrån behöver därmed inte ansvara för helhetsupplevelsen.
• Ingen betalningshantering behöver hanteras.
Vi kan konstatera att de åtaganden som Turistbyrån gör i samband med
denna typ av verksamhet är svaga. Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv kan man säga att den informativa aspekten i kommunikationssituationen
är mer framträdande, jämfört med den regulativa aspekten173.
9.2.1.2 Förmedlingsverksamhet
Figur 38 på nästa sida exemplifierar en förmedlande verksamhet där Turistbyrån intar rollen som mäklare av boende till en turist174. I en förmedlande
verksamhet betalar turisten till hotellet och Turistbyrån erhåller så småningom provision från hotellet, vilken i detta exempel faktureras två gånger
årligen.

173

Den regulativa aspekten innebär att språket kan användas för att skapa sociala åtaganden som
reglerar aktörernas efterföljande handlingar.
174
I samband med förmedlingsverksamhet är det mer korrekt att benämna turisten för klient, p.g.a.
att Turistbyrån och ”turisten” ingår en annan typ av aktörsrelation. I denna typ av mäklande
verksamhet är det hotellet, SJ etc som är Turistbyråns kunder.
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Figur 38. Interaktionsgraf över förmedlingsverksamhet vid en Turistbyrå.

Det är tydligt att behovet av interaktion ökar kraftigt när Turistbyrån ställer
ersättningskrav, dvs. har ambitioner att erbjuda en tjänst mot ersättning med
ett påtagligt mervärde. Interaktionen ökar också beroende på att Turistbyrån
i detta fall tar på sig en annan roll gentemot övriga aktörer, vilket också
innebär att aktörsrelationerna ser annorlunda ut jämfört med informationsverksamheten.
Eftersom Turistbyrån inte har kontroll på bokningsläget vid något hotell,
infordrar man två tänkbara hotellalternativ från turisten. Därefter ringer man
till hotellen och utför bokningstjänsten. Om detta har lyckats, ringer Turistbyrån till turisten och bekräftar muntligt vad som kunnat bokas. Slutligen
utarbetas en skriftlig bokningsbekräftelse, vilken skickas (eller lämnas) till
turisten. Provisionsbeloppet bevakas av Turistbyrån och stäms av med de
aktuella hotellen inför den slutliga faktureringen.
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Vi kan konstatera att Turistbyrån gör andra åtaganden både gentemot
turisten och mot övriga aktörer. I detta exempel garanterar inte bara Turistbyrån att den mer allmänna informationen som man kommunicerar till
turisten är trovärdig, utan också att ett ledigt hotellrum finns tillgängligt i
enlighet med de löften som Turistbyrån givit.
Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv kan vi säga att den kommunikation som utförs inte främst har en informativ karaktär, utan snarare en
regulativ karaktär, vilket medför direkta åtaganden gentemot både turisten
och hotellet .
9.2.1.3 Återförsäljande verksamhet
I kapitlets inledning (figur 36 i avsnitt 9.1 ovan) exemplifierades en återförsäljande affärsverksamhet där Turistbyrån paketerar, erbjuder och försäljer
till slutkonsument. Hela köpeskillingen betalas till Turistbyrån som i sin tur
faktureras från sina leverantörer. Eftersom mervärdet för kunden i en paketprodukt återfinns i dess sammansättning (trygghet och lämplighet) samt tillgänglighet, betraktar jag även utvecklingsarbetet (fas 1) som en del av den
samverkande affärsprocessen.
Den återförsäljande verksamheten koordineras av Turistbyrån, vilket leder
till att turisten (kunden) uppfattar paketerbjudandet som Turistbyråns
produkt. Detta medför därmed att den samverkande affärsprocessen såsom
den beskrivits i figuren, egentligen bara är en delmängd med fokus på
Turistbyråns interaktion med sina direkt inblandade partners. De aktiviteter
som kunden troligen ser som de primära, måste också fungera i enlighet
med vad Turistbyrån utfäst i samband med försäljningssituationen, trots att
man inte har egen kontroll över denna tjänsteproduktion.
Den återförsäljande affärsverksamheten i exemplet byggs alltså upp av en
tjänsteproducerande samverkande affärsprocess, där Turistbyrån både har
ansvar för den tekniska och den funktionella kvaliteten (jämför Grönroos,
1990) gentemot kunden. Följande aspekter aktualiseras därmed i jämförelse
med den förmedlande verksamhetstypen:
• Kunskap om kunder och deras önskemål.
• Större krav på kunskap om de olika komponenterna som ingår i paketet.
• Krav på att sammansättningen av komponenterna är lämplig.175
• Större krav på förhandlingskunskap i samband med upphandling av
komponenter.
• Större krav på kontroll över aktuell bokningssituation, öppettider för
evenemang etc.
175

Här bör även en avvägning mellan standardisering och valfrihet kring de komponenter som
ingår i paketet hanteras, dvs. graden av kundanpassning.
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• Större krav på marknadsföring176.
• Avsevärd ökning av den ekonomiska hanteringen av kund- och
leverantörsfakturor, betalningsbevakningar etc.
• För Turistbyråns vidkommande som kommunalfinansierad informationscentral aktualiseras också målkonflikten mellan affärsmässighet och krav
på opartiskhet och rättvisa gentemot kommunens näringsidkare.
Om vi jämför denna verksamhetstyp med den förmedlande verksamheten,
kan vi se att Turistbyrån intar en annan roll i interaktionen genom att turisten nu är betalande kund och övriga aktörer är leverantörer av boende etc.
Turistbyrån garanterar inte bara tillgången till ett visst hotellrum, utan man
garanterar hela produkten, samt hanterar även de ekonomiska regleringar
som krävs. Turistbyrån måste också upprätthålla flera aktörsrelationer som
innebär ett flertal åtaganden.
Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv kan man konstatera att den
regulativa aspekten har ökat kraftigt jämfört med förmedlingsverksamheten.
Informationsaspekten har dessutom i den återförsäljande verksamheten fått
en förskjutning från att fokusera på leverantören av en enskild komponent,
till att fokusera på paketet som egen produkt.
9.2.2 Produktens sammansättning
Den återförsäljande verksamheten från empiristudie A, vilken beskrevs i
föregående avsnitt och i figur 36, innebar utveckling och försäljning av ett
paket med två komponenter bestående av hotellövernattning och evenemangsbiljett. Under empiristudie B studerades ett motsvarande paket med
fyra komponenter – hotell, tågresa, hyrbil och liftkort.
Tre aspekter på hur produktens sammansättning påverkar komplexiteten i
den samverkande affärsprocessen aktualiseras:
• Komponenternas karaktär.
• Antalet ingående komponenter.
• Antalet potentiella leverantörer.
9.2.2.1 Komponenternas karaktär
För att Turistbyrån ska kunna sälja ett paket måste information finnas tillgänglig för de ingående komponenterna. Informationsbehoven skiftar dock
beroende på komponenternas karaktär och den tillgänglighet till information
som Turistbyrån har. I tabell 12 på nästa sida beskrivs karaktären och tillgängligheten för de olika komponenterna under empiristudie B.

176

Exponeringsfasen i enlighet med BAT.
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Komponenterna hotellrum, hyrbil, tågresa och evenemangsbiljett kräver
bl.a. information om det aktuella bokningsläget, dvs. om ledig plats finns för
att Turistbyrån ska kunna åstadkomma ett reellt erbjudande till kunden.
Likaså krävs kommunikation med de olika leverantörerna i försäljningssituationen för att en bokning ska kunna genomföras. Eftersom förfrågan
och bokning kan behöva ske vid olika tidpunkter beroende på kundens
osäkerhet och även på tillgängligheten för övriga komponenter i paketet, är
interaktionsbehovet högt för dessa komponenter.
Tabell 12. Informationsbehov och tillgänglighet.

Komponent Informationsbehov
Hotellrum
Prisuppgifter.

Informationens tillgänglighet

Avtal kan finnas tillgängliga i pärm
på Turistbyrån. I andra fall måste
telefonkontakt tas.
Ledig kapacitet för Kräver interaktion (telefon) med
aktuell tidpunkt och aktuellt hotell innan bekräftelse kan
rumstyp vid önskat meddelas kunden.
hotell.
Kan erhållas interaktivt från
Evenemangs- Prisuppgifter och
biljettsystemet i samband med
biljett
lediga platser vid
aktuellt evenemang kundkontakten. Bokning kan också
genomföras med direktaccess.
Kräver interaktion (fax) med SJ’s
Tågbiljett
Prisuppgifter,
försäljningskontor.
avgångs- och
ankomsttider,
platsreservation och
utskrift av
färdhandlingar.
Avtal som finns tillgängliga i pärm på
Hyrbil
Prisuppgifter
Turistbyrån.
Ledig kapacitet och Kräver interaktion (fax) med
bilföretaget.
bokning av bil
Liftkort
Odaterade liftkort finns fysiskt
tillgängliga på Turistbyrån.

Interaktionsbehovet kan dock minskas i försäljningssituationen genom att
Turistbyrån skapar sig kontroll över den lediga kapaciteten och möjligheter
att själva kunna genomföra en bokning. Så är fallet för evenemangsbiljetterna, där Turistbyrån sedan länge haft samverkan med en biljettadministrativ systemleverantör och därmed tillgång till en uppsättning bokningsbara platser vid evenemang.
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Liftkorten som finns fysiskt tillgängliga på Turistbyrån är odaterade och inte
knutna till specifika resurser eftersom det alltid finns plats för ytterligare en
i backen. Tack vare detta behöver man inte interagera med skidbacken i
samband med en paketförsäljning, vilket innebär en låg grad av komplexitet.
9.2.2.2 Antalet ingående komponenter
När interaktionen i den samverkande affärsprocessen från empiristudie A
beskrevs i figur 36 tidigare, kunde interaktionens omfattning studeras när
endast två komponenter ingick. Under empiristudie B studerades en paketsituation där fyra komponenter ingick. Idealfallet, dvs. en genomförd paketförsäljning med fyra komponenter utan missuppfattningar, förändringar,
platsbrist etc, kan studeras i interaktionsgrafen i bilaga 2. Av platsskäl har
förutsättningsfasen (fas 1) utelämnats. Det framgår tydligt att interaktionens
omfattning ökar avsevärt när antalet bokningskrävande komponenter ökar.
Även i detta sammanhang kan man se att skidbacken som medverkande
komponent inte höjer komplexiteten i samband med försäljningssituationen.
Betalningshanteringen görs dessutom endast en gång per säsong.
9.2.2.3 Antalet möjliga leverantörer
Denna aspekt handlar om kundens valfrihet över möjliga hotellalternativ,
olika biluthyrningsföretag och möjligen olika bussresealternativ till det ursprungliga tågalternativet.
Under empiristudie A var valfriheten stor beträffande vilket hotell som kunden kunde välja. Utgångspunkten för den samverkande affärsprocessen i
empiristudie B var ett specifikt hotell på orten. Under empiristudie A
noterades problem med att Turistbyrån med vissa hotell inte hade särskilt
väl utarbetade avtal och bokningsrutiner. Efter att ha noterat den tid och de
ansträngningar som åtgår för Turistbyrån i samband med att avtal och bokningsrutiner ska utvecklas och vidmakthållas, drar jag slutsatsen att det blir
allt mer komplicerat vartefter som antalet möjliga leverantörer ökar, dvs.
vartefter som valfriheten ökar. Denna slutsats stöds av nätverksperspektivet
(Håkansson & Snehota, 1995) enligt vilket varje relation bör betraktas som
unik.
En strävan som kunde noteras i de empiriska studierna inom ramen för
denna avhandling, är att man önskar standardisera både produkten och den
samverkande affärsprocessens utformning. Eftersom informationssystem
ofta är en del i en sådan utveckling av affärsprocessen, kommer komplexiteten även av detta skäl att öka ju fler aktörer som är inblandade.
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9.2.3 Kommunikationens komplexitet – Sammanfattning
I avsnittet har kommunikationens komplexitet i samverkande affärsprocesser diskuterats i två avseenden:
• Typen av affärsåtagande där tre verksamhetstyper beskrevs (informationsverksamhet, förmedlingsverksamhet och återförsäljande verksamhet). Paketförsäljning tillhör den återförsäljande verksamhetstypen där
de åtaganden som görs från den koordinerande aktören är starka.
• Produktens sammansättning där tre aspekter identifierades:
• Komponenternas karaktär som berörde tillgängligheten på information i samband med försäljningssituationen.
• Antalet komponenter.
• Antalet potentiella leverantörer.

9.3

Omgivningens betydelse

Att starta, bedriva och vidareutveckla samverkande affärsprocesser har under empiristudie A och B visat sig inrymma intressanta aspekter som grundar sig i hur andra aktörer agerar. Härmed har de utvecklingsåtgärder som
planerats och genomförts inte haft motsvarande rätlinjiga effekter som man i
mer interna utvecklingssammanhang i samband med informationssystemutveckling kan förvänta sig att få.
Omgivande aktörer har delats in i direkt medverkande aktörer i den samverkande affärsprocess som fokuserats, samt indirekt medverkande aktörer.
De indirekt medverkande aktörerna177 kan komma att påverka och påverkas
av den samverkande affärsprocessen. När sådana nätverksaspekter fokuserats i de empiriska studierna, har tre aspekter framträtt som viktiga att förstå i samband med utveckling av en samverkande affärsprocess:178
1. Intressekonflikter som kan tänkas vara av betydelse för den samverkande
affärsprocessens bedrivande och utveckling.
2. Koordinatorns position och därmed möjligheter att få andra aktörer till
förändring.
3. Tidsaspekter, vars innebörd är mer nyanserad och problematiserad, än
tidsaspekter såsom leveranstidpunkt och driftsättning vilka vanligen
behandlas i samband med systemutveckling.

177

De indirekta aktörerna kan dessutom finnas ytterligare relationsled bortom den samverkande
affärsprocess som fokuserats.
178
Utgångspunkten för diskussionen är en koordinerande aktör för den samverkande affärsprocessen, dvs. den roll som Turistbyrån har haft i mina empiriska studier. Hedberg m.fl. (1994)
diskuterar begreppet imaginatör för en aktör som på ett koordinerande sätt utvecklar och bedriver
en samverkande affärsverksamhet.
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9.3.1 Intressekonflikter
Det är många intressen som existerar i och omkring den samverkande affärsprocessen. Det förefaller vara lämpligt att betrakta intressekonflikterna med
utgångspunkt från funktionsbegreppet enligt nätverksperspektivet. Därmed
kan tre nivåer av intressekonflikter identifieras:179
• Interna mål och målkonflikter.
• Dyadintressen och intressekonflikter.
• Nätverksintressen och intressekonflikter.
9.3.1.1 Interna mål och målkonflikter
Det är naturligtvis viktigt att koordinatorns interna målsituation är kongruent och bidrar till att stödja den samverkande affärsverksamhet som man
vill utveckla eller redan bedriver.
För Turistbyråns vidkommande var detta ett stort problem. De olika verksamhetsformer som man bedriver och som kort beskrevs tidigare180, påvisade starka konflikter mellan den återförsäljande affärsverksamheten och
den anslagsfinansierade informationsverksamheten. Att dessa interna målkonflikter lyfts fram är grundläggande för att Turistbyrån ska kunna förstå
och hantera den splittrade situation som man befinner sig i.
9.3.1.2 Dyadintressen och intressekonflikter
I empiristudie A hade Turistbyrån tre direkta relationer (kunden, hotellet
och evenemangsarrangören) och i empiristudie B hade man fem direkta relationer (kunden, Hotellet, SJ, Biluthyrningsföretaget och Skidbacken). Till
dessa bör också läggas kommunens ekonomikontor, eftersom detta hanterar
betalningshanteringen på uppdrag av Turistbyrån.
Det förefaller som om intressekonflikter på denna nivå är enkla att upptäcka
och att man om sådana finns inte inleder eller vidareutvecklar en relation.
En möjlig förklaring till detta kan vara att fokus för värderingen av en
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Med indelningen följer en samstämmighet med utvecklingssteg inom SIMM-konceptet. När
målanalys i enlighet med FA/SIMM genomförs, fokuseras sådana verksamhetsmål som är relaterade till en enskild verksamhet (underförstått internt). När IOFA/SIMM tillämpas fokuseras även
sådana mål och målkonflikter som finns i relationen mellan två parter, dvs. i dyaden. Med nätverksansatsen har ytterligare intressekonflikter identifierats med utgångspunkt från hur man bör
betrakta dyader i den samverkande affärsprocessen. Genom att ”förflytta” detta dyadfokus till
samtliga direkt medverkande relationer som ingår och samtidigt byta ut förväntningar om styrning
och balans mot dynamik och kedjereaktioner, kan en allsidigare kunskap erhållas om eventuella
intressekonflikter i samband med de direkta relationerna. Dessa intressekonflikter förefaller ofta
kunna beröra grundläggande aspekter för verksamheten, t.ex. affärsidén som sådan och vilka
aktörer som samverkar.
180
Se avsnitt 9.2.1. En mer detaljerad analys återfinns i Hultgren m.fl. (1998).
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potentiell samarbetspart inför ett beslut om samverkan, läggs just på denna
hårt avgränsade dyadnivå.181
9.3.1.3 Nätverksintressen och intressekonflikter
När den samverkande affärsprocessen med fyra komponenter analyserades
under empiristudie B med utgångspunkt från en nätverksansats, dvs. att också de indirekta relationerna och aktörerna beaktades, fokuserades ett antal
mycket viktiga intressekonflikter. Flera av dessa är mycket centrala för att
öka möjligheten till ett framgångsrikt utvecklingsarbete. När sådana intressen och uppenbara konflikter identifierades, förflyttades fokus för vad utvecklingsfrågorna egentligen handlade om:
• från utveckling av rutiner i den samverkande affärsprocessen där frågeställningen var hur Turistbyrån bör utveckla sin kommunikation med sina
underleverantörer;
• till produktutformningen samt vilka aktörer Turistbyrån bör samverka
med.
Under analysen blev det t.ex. uppenbart att utformningen av det nuvarande
paketerbjudandet var sådant, att aldrig så mycket utveckling av processens
utformning i sig, skulle kunna överbrygga de grundläggande intressekonflikter som fanns, inte minst med utgångspunkt från indirekta aktörer, såsom
Hotellkedjan. Där förhandling tidigare ägt rum mellan Turistbyrån och Hotellet kring bokning av hotellrum (ett renodlat dyadfokus), fokuseras genom
nätverksansatsen istället samtliga direkt inblandade aktörer i den samverkande affärsprocessen, samt i sin tur de indirekta aktörer som kan tänkas ha
betydelse för verksamhetens långsiktiga utveckling.
9.3.2 Koordinatorns position
I de två samverkande affärsprocesser som studerats, har tydliga svårigheter
kunnat noteras för Turistbyrån som koordinator. Förutom dåligt stöd för
kommunikationshanteringen gentemot medverkande aktörer och dåligt utvecklade interna rutiner, har en tydlig tendens till att Turistbyrån inte kan
ställa krav på sina leverantörer kunnat noteras. En rimlig förväntan som man
skulle kunna ha vore att leverantörerna (hotellen, SJ, evenemangsarrangörerna etc.), skulle vara intresserade av att förse Turistbyrån som köpare
med nödvändig service och dessutom ansträngt sig för att underlätta köparens situation. Man skulle alltså kunna förvänta sig att leverantörerna drevs
mot anpassning och att Turistbyrån kunde ställa krav (jämför med. ”köparens marknad”). Istället var det i dessa båda fall tvärtom.
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Vissa (typiska) intressekonflikter har dock identifierats kring ersättningsfrågor, t.ex. där Turistbyrån som kund till sina leverantörer vill ha lägre priser, medan leverantörerna inte vill ge
motsvarande rabatter.
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Eftersom det empiriska materialet inte medger att förklara varför, kan jag
bara spekulera kring några tänkbara orsaker:
• Det förväntas från näringsidkarna i kommunen att Turistbyrån ska anstränga sig för att serva näringen i kommunen.
• Turistbyrån är dåliga förhandlare och agerar svagt som köpare.
• Näringen har låga förväntningar på Turistbyrån när det gäller affärsverksamhet.
Förutom dessa tänkbara orsaker, ser jag ytterligare en tänkbar orsak. Eftersom näringen anser att paketering av olika komponenter är intressant och att
ingen annan aktör särskilt tydligt tagit på sig rollen som koordinator, återkommer vi här till paketens sammansättning (avsnitt 9.2 ovan) och till de
samverkande affärsprocessernas brist på kommunikationsstöd. Man kan
dessutom anta att någon form av ”kritisk försäljningsvolym” måste uppnås
för att möjligheter att bli en intressant aktör i leverantörernas ögon i samband med paketering och försäljning ska förverkligas.
Det är alltså svårt att paketera och sälja! Följande aspekter förefaller vara
viktiga med utgångspunkt från koordinatorn:
• Lämplig sammansättning på produkten.
• Lämpliga aktörer att bedriva samverkan med.
• Tydlighet kring rollen som koordinator och näringsidkare.
• Bra stöd för den inter-organisatoriska interaktionen som ingår i affärsprocessen.
• Lämpliga försäljningskanaler.
• Uppnått en kritisk massa avseende försäljningsvolym.
9.3.3 Tidsberoenden
En relation består av aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar. Att utveckla en relation tar enligt nätverksperspektivet tid, vilket
innebär att en långsiktighet måste anläggas på utveckling av en samverkande affärsprocess. Därmed kan ytterligare problematik läggas till de
aspekter som diskuterades i föregående avsnitt, där volym och redan upparbetade relationer syntes vara grundläggande för att den samverkande
affärsprocessen ska fungera. För att reda ut tidsaspekterna något, kan relationens tre beståndsdelar få utgöra grunden för diskussionen om tidsberoendet.
9.3.3.1 Aktörsbindningar
Aktörsbindningar är centrala för den samverkande affärsprocessen. Som
konstaterats tidigare är det viktigt att välja rätt samverkanspartners för att
verksamheten ska ha goda förutsättningar att kunna utvecklas. Det har varit
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tydligt under de empiriska studierna att en ny relation tar tid att skapa.
Under empiristudie B var relationen mellan SJ och Turistbyrån ny. Trots ett
genomdiskuterat samarbete (en form av design), så visades ett stort behov
av att aktörerna under upprepade tillfällen fick diskutera med varandra kring
hur samverkan skulle gå till. Relationen mellan Biluthyrningsföretaget och
Turistbyrån var också ny. Här fungerade relationen väl redan från början,
kanske tack vare en enklare produkt med ett väldefinierat pris och en enkelhet i bokningsförfarandet. Dessutom underlättade Biluthyrningsföretaget
redan existerande samarbete med SJ att Turistbyrån kunde dra nytta av
dessa, vilket förkortade tiden i samband med utvecklingen av aktörskopplingen mellan Turistbyrån och Biluthyrningsföretaget.
En aktörsbindning består bl.a. av kunskap, förtroenden och sociala relationer. Dessa tar tid att utveckla, men tiden och ansträngningarna beror av
många faktorer där designinriktade åtgärder såsom avtalsskrivande, tycks
vara av begränsad betydelse för relationsutvecklingen. Viktigare för att påskynda utvecklingstiden verkar vara val av lämpliga aktörer där inte minst
dessa aktörers befintliga relationer med andra aktörer är avgörande.
9.3.3.2 Aktivitetslänkar
Aktivitetslänkar kan designas såsom vid utveckling av inter-organisatoriska
informationssystem, men är också resultatet av ett ömsesidigt lärande och
utveckling av en praxis över hur två aktörer agerar gentemot varandra i en
relation. Tidsåtgången för utveckling av aktivitetslänkar bör därmed betraktas med utgångspunkt från de två perspektiven evolution och design.182
Design och därmed ett tidsmässigt påskyndande, tycks ha bättre förutsättningar när en god aktörsbindning (direkt eller indirekt) redan existerar.
Detta kan understryka värdet av att telefon och fax inledningsvis kan vara
lämpliga medier för att utveckla aktörsbindningar och praxis i aktivitetslänken. Därefter kan möjligen ett designinitiativ tas.
9.3.3.3 Resurskopplingar
Resurskopplingar kan i likhet med aktivitetslänkar, till viss del designas.
Paketering i enlighet med de produkter som de samverkande affärsprocesserna utvecklar och säljer, är i sig exempel på att resurser kopplas ihop.
Inter-organisatoriska informationssystem, t.ex. för bokningshantering, är ett
annat exempel. För båda exemplen gäller, i likhet med diskussionen för
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I samband med verksamhetsutveckling kommer de två skilda utvecklingsprinciperna evolution
och design att återfinnas parallellt (Goldkuhl, 1993b). Evolution innebär löpande förbättringar,
vilket normalt uppstår när aktörer samverkar med varandra och därmed successivt utvecklar
substansen i relationerna (Håkansson & Snehota, 1995). Design i form av utvecklingsinsatser
genomförs ofta genom utvecklingsprojekt, t.ex. inför skapandet av ett nyutvecklat paket eller ett
nytt inter-organisatoriskt informationssystem.

190

aktörsbindningar och aktivitetslänkar, att utvecklingen tidsmässigt påverkas
av redan befintliga relationer, även av indirekta.
Tidsmässigt kan utveckling av resurskopplingar gynnas av att rätt aktörsbindningar utvecklas och där samstämmighet råder ur ett nätverksperspektiv. T.ex. vet man att SJ redan har väl fungerande inter-organisatoriska
informationssystem med Siljan Turism AB, vilka har motsvarande verksamhet som den aktuella Turistbyrån har. Att styra sin relationsutveckling
till förmån för SJ, kan därmed innebära att också Turistbyrån kan erhålla
samma resurser.
9.3.4 Omgivningens betydelse – Sammanfattning
I avsnittet har omgivningens betydelse för samverkande affärsprocesser
diskuterats i tre avseenden:
• Intressekonflikter, med utgångspunkt från interna mål och målkonflikter,
dyadintressen och intressekonflikter, samt nätverksintressen och intressekonflikter.
• Koordinatorns position, vilken handlar om koordinatorns möjligheter att
kunna driva utvecklingen av en samverkande affärsprocess.
• Tidsaspekter, där utvecklingsprinciperna för design och evolution diskuterades i ett bredare tidsperspektiv än vad som normalt görs i samband
med utveckling av informationssystem.

9.4
Verksamhetsutveckling inom samverkande
affärsprocesser – ett överordnat synsätt183
Nätverksinriktad Förändringsanalys baseras på två separat hållna perspektiv184, vilka har förelegat i de empiriska studier som genomförts inom två
samverkande affärsprocesser. När dessa båda perspektiv betraktas i samband med samverkande affärsprocesser, kan fyra utvecklingsområden
identifieras:
1. Relationsutveckling
2. Produktutveckling
3. Affärsprocessutveckling
4. Informationssystemutveckling
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Med begreppet överordnat synsätt, avser jag konsekvenserna av att de två synsätten (perspektiven) som finns inom Nätverksinriktad Förändringsanalys appliceras inom samverkande affärsprocesser. I relation till begreppet synsätt, vilket används när ett av de bakomliggande perspektiven
till Nätverksinriktad Förändringsanalys avses separat, utgör därmed begreppet överordnat synsätt
en form av metanivå.
184
Handlings- och affärsaktsperspektivet samt nätverksperspektivet.

191

Ordningen avser inte att ett tidigare utvecklingsområde är viktigare än ett
senare eller tvärtom, ej heller att ett område kan betraktas frikopplad från ett
annat. Numreringen avser dock att spegla den överordnade syn på utveckling inom samverkande affärsprocesser som Nätverksinriktad Förändringsanalys avser att leda uppmärksamheten till. Detta innebär att uppmärksamheten inledningsvis i samband med verksamhetsutveckling principiellt
bör vara större på tidigare utvecklingsområden, för att gradvis förskjutas
mot senare områden vartefter som utvecklingsprocessen fortskrider.
9.4.1 Utvecklingsområde 1 - Relationsutveckling
Det förefaller vara väl så viktigt vilka aktörer som Turistbyrån har relationer
med som den specifika produktens utformning. När samstämmighet råder
mellan aktörers intressen, tycks utvecklingen av aktörsrelationer och därmed
utvecklingen av den samverkande affärsprocessen ske betydligt smidigare
och med en evolutionär framtoning. Det förefaller också vara bättre förutsättningar för designinitiativ när aktörers intressen sammanfaller.
Samstämmigheten mellan aktörers olika intressen måste betraktas med en
större nätverkshorisont, dvs. det räcker inte med att bara betrakta och värdera samstämmigheten med utgångspunkt från en aktuell relation (dyad) och
utifrån denna värdering konstatera huruvida frånvaro av intressekonflikter
kommer att leda till en framgångsrik utveckling.
Samstämmighet mellan olika aktörers intressen förefaller dock inte vara den
enda aspekten som har betydelse för utvecklingsmöjligheterna. Empiristudierna har också påvisat att det är väsentligt att olika aktörer uppfattar
koordinatorn på ett samstämmigt sätt med utgångspunkt från både andra
aktörer och hur koordinatorn själv uppfattar sig. Det tycks alltså inte vara
tillräckligt att samstämmighet mellan intressen finns, om inte en någorlunda
samstämmig uppfattning om bl.a. rollsituationen också existerar.
Vartefter som tiden fortskrider kommer sannolikt relationerna mellan
aktörer med samstämmiga intressen att stärkas, varför även allt mer substans kommer att utvecklas inom dessa relationer. Tack vare att relationerna
på så sätt fördjupas, kommer sannolikt även effekterna av designåtgärder
inom redan upparbetade relationer att bli större och möjligen bättre ansluta
sig till avsedda resultat.
Att relationsutveckling kommer före produktutveckling när de fyra utvecklingsområdena noterades, innebär dock inte att de är åtskilda från varandra.
När ett paketerbjudande ska utvecklas måste dels hänsyn tas till vilka komponenter som är intressanta att erbjuda, dels att en helhetsbedömning måste
göras för ett enskilt paketerbjudande. I båda dessa situationer kommer man
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på ett geografiskt begränsat område att bli hänvisad till vissa aktörer av
resursskäl. Det är t.ex. inte så lätt att välja bort eller välja en annan skidbacke inom ett vinterpaket, när det endast finns en skidanläggning på orten.
Grundläggande för den koordinerande aktören i en samverkande affärsprocess är att denne förstår sin situation sett utifrån nätverkets perspektiv. Genom denna självkännedom finns en kunskap över hur man generellt betraktas med utgångspunkt från andra aktörer i ett större sammanhang. Dessutom
bör kunskap skapas om vilka aktörer som av intresseskäl är angelägna om
att inleda/vidareutveckla samverkan, samt att redan upparbetade relationer
värderas.
Med stöd av ovanstående självkännedom och om betydelsen av hur nätverket ser på den aktuella aktören, kan ett behov av navigation identifieras.
Med navigation avser jag att man med utgångspunkt från sina egna resurser
utnyttjar dessa för att vinna väg och tid med hänsyn tagna till hur verkligheten ser ut. Att navigera innebär att förstå sina begränsade möjligheter
till att egna handlingar har möjlighet att kontrollerat kunna styra andra
aktörer. Navigation innebär således en fokusförskjutning från styrning till
anpassning i samband med aktiv utveckling.
De indirekta aktörernas roll för en samverkande affärsprocess får inte underskattas i samband med navigationen. Att en direkt medverkande aktör i en
samverkande affärsprocess, t.ex. SJ, i sin tur har relationer med andra
aktörer, såsom. Siljan Turism AB, kan vara av mycket stort värde för Turistbyrån, eftersom Siljan Turism AB och SJ redan etablerat verksamhet och
därmed kunskaper, rutiner och resurser som kan komma Turistbyrån till del.
Att Siljan Turism AB dessutom har upparbetade relationer med t.ex. IKEA’s
tysklandsbutiker, kan medföra att Turistbyråns satsningar på paketförsäljning snabbt kan hitta nya vägar.
Genom självkännedom och kunskap om omgivande aktörer utifrån en nätverksansats, kan man reflektera över vilka återhållande eller möjliggörande
aspekter som tycks existera med utgångspunkt från tänkbara eller identifierade relationsförändringar. Denna nätverksdynamik är viktig att förstå i
samband med navigeringen för att bättre kunna reflektera över vilka möjliga
effekter som tänkta utvecklingsåtgärder kan komma att få.
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9.4.2 Utvecklingsområde 2 - Produktutveckling
Det andra utvecklingsområdet är produktutveckling. De paketerbjudanden
som skapas bör ha en genomtänkt sammansättning av komponenter, vilka
ofta måste finnas tillgängliga inom ett visst geografiskt område. Eftersom
dessa resurser ibland är begränsade, kommer detta område inte att kunna betraktas fristående från det första utvecklingsområdet, dvs. det går inte alltid
att enbart välja komponenter från aktörer som har samstämmiga intressen.
Utgångsläget för mitt sätt att betrakta en samverkande affärsprocess är att
det är flera aktörer som tillsammans besitter en uppsättning komponenter
som någon aktör aktivt behöver koordinera till ett paket. Med utgångspunkt
från detta kan följande aspekter på produktutveckling identifieras:
• Målgrupp och paketutformning.
• Helhetslösning med mervärde.
• Antalet komponenter.
• Komponenternas krav på interaktion och kommunikation.
• Gemensam tolkning och begreppsanvändning i samband med affärskommunikationen och produkten.
• Balansen mellan standardutformning och valfrihet.
Målgrupp och paketutformning
Grundläggande är naturligtvis att en eller flera uttryckligt definierade målgrupper kan beskrivas gemensamt, samt att paketets sammansättning bedöms som intressant för denna grupp. Lika viktigt är dessutom målgrupperna och paketutformningen för de deltagande aktörerna själva, eftersom
det åtgår både engagemang och tid (resurser) för att utveckla en affärsprocess, samt att de relationer som byggs upp påverkar aktörernas vidare möjligheter. I enlighet med principerna för relationsmarknadsföring (Gummesson, 1995) är också kvaliteten i de sålda och producerade paketen av
betydelse för kundlojaliteten och marknadsföringen.
Helhetslösning med mervärde
Ett paketerbjudande förefaller intressant när en helhetslösning kan erbjudas
och där värdet ur kundens perspektiv är värt mer än summan av delarna. Här
har de empiriska studierna påvisat flera intressanta iakttagelser:
• Kunskap om destinationen och om kunders önskemål är av stor betydelse. Det är därför som SJ är så angelägna om att Turistbyrån
utvecklar och säljer paket där tågresa ingår. Själva anser man sig inte på
samma sätt kunna skapa helhetslösningar med motsvarande mervärde.
• Ur bussresearrangörernas perspektiv har befintliga paketerbjudanden
genom Turistbyrån inte tillräckligt mervärde, vilket leder till att de paketerar själva (men gärna efter att ha fått rådgivning från Turistbyrån över
lämpliga sammansättningar).
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• Paketerbjudandet inom empiristudie B har en tveksam sammansättning
(helhet) med tanke på målgruppen. Att bo bekvämt på hotell och med
möjligheter till god mat och dryck, kanske inte stämmer särskilt bra med
att vara tvungen att köra hyrbil morgonen efter för att nå skidbacken. Ett
stugboende, eventuellt också med egen bil, kan för många vara ett lämpligare alternativ i ett skidpaket, eller hotellboende med bussanslutning
till skidbacken.
Antalet komponenter
Betydelsen av antalet komponenter för komplexiteten i affärsprocessen har
tidigare påtalats i avsnitt 9.2. I samband med produktutvecklingen förefaller
det vara centralt att vara medveten om hur komplexiteten kan förväntas öka
vartefter som antalet komponenter ökar.
Komponenternas krav på interaktion och kommunikation
Betydelsen av de krav på interaktion och kommunikation som kännetecknar
olika komponenter diskuterades också i avsnitt 9.2. I samband med produktutveckling kommer dessa aspekter i hög utsträckning att vara styrande för
komplexiteten i affärsprocessen. Komplexiteten kan minskas genom en god
utformning av affärsprocessen (däribland informationssystem).
Gemensam tolkning och begreppsanvändning i samband med affärskommunikationen och produkten
Eftersom ett paket och dess komponenter ska hanteras av ett flertal aktörer,
kommer de begrepp som används i samband med affärskommunikationen
att vara viktiga för förståelsen och effektiviteten både mellan de samverkande aktörerna och gentemot slutkonsumenten. Den begreppsmässiga
grunden kan studeras med utgångspunkt från två aspekter i affärskommunikationen:
1. Begrepp som används för att beskriva paketets beståndsdelar, såsom
hotellboende, hyrbil och liftkort, vilket utgör en grundläggande del av
affärskommunikationens innehåll.
2. Begrepp som har att göra med affärskommunikationens handlingsaspekter, såsom förfrågan, offert, bokning och avbokning. Begreppen
kan även vara av mer branschspecifik karaktär, såsom preliminärbokning, allotment och No Show185.
Balansen mellan standardutformning och valfrihet
Det finns ett samband mellan valfrihet och komplexitet i affärsprocessen.
Med ökad valfrihet följer ett ökat antal aktörer som den koordinerande
aktören ska upprätthålla relationer med (se avsnitt 9.3). Med ökad standardisering följer det motsatta och att utformningen av affärsprocessen sannolikt
185

Begreppen allotment och No Show förklaras inte här, utan är endast ämnade som exempel på
begrepp från turismnäringen.
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underlättas. Det torde dock finnas ett samband mellan valfrihet och kundtillfredsställelse, vilket komplicerar avvägningen mellan standardutformning
och valfrihet. Under de empiriska studierna identifierades bl.a. att bussresearrangörer saknade ett stort mått av valfrihet för att i sin tur kunna erbjuda
unika paketerbjudanden som inte någon annan bussresearrangör också kan.
9.4.3 Utvecklingsområde 3 - Affärsprocessutveckling
Även affärsprocessutveckling kan bedrivas evolutionärt och med mer projektinriktade designinitiativ. För att aktörerna ska kunna samverka med
varandra är det viktigt att de kan skapa ett samförstånd om handlingssituationen (Eriksson, 2000). Med hjälp av kommunikation utförs olika typer av
viktiga affärshandlingar som skapar olika typer av åtaganden, vilka påverkar
aktörsrelationerna.
Ett flertal problem som identifierats i samband med de empiriska studierna
härrör från dåligt utvecklade affärsprocesser, inte minst beträffande kommunikationshanteringen. De problem som identifierats handlar bl.a. om:
• brist på information om ledig kapacitet;
• oklara prisavtal;
• oklara bokningsrutiner;
• många extrakontroller som tar tid;
• internt extraarbete för att reda ut externt orsakade misstag.
Med utgångspunkt från dessa problem kan tre viktiga områden identifieras –
affärstydlighet, informationstillgång samt den aktörsinterna verksamheten.
Affärstydlighet
Genom evolution och design kommer en mer eller mindre tydlig affärssituation att skapas, där det inte är ovanligt att de medverkande aktörerna dels
har olika uppfattningar om vad man gemensamt egentligen åstadkommer,
dels har olika uppfattningar om hur detta ska produceras. Här återkommer
vikten av en gemensam begreppsanvändning, vilken diskuterades i samband
med föregående utvecklingsområde, produktutveckling. Om begrepp som
t.ex. preliminärbokning, reservation och ledig kapacitet har olika innebörder
hos olika aktörer186, finns risk för missförstånd187 och därmed osäkerhet188
med behov av extrakontroller. En grundläggande uppgift i samband med
processutveckling är att reda ut begreppen och fördela vem som gör vad i

186

Detta kan diskuteras i samband med begreppet kommunikationskvalitet (Eriksson, 2000) med
fokus på kriteriet tydlig kommunikation.
187
Relaterat till kommunikationskvalitet (ibid) handlar detta om kriteriet förståelighet.
188
Relaterat till kommunikationskvalitet (ibid) handlar detta om kriteriet trovärdighet.
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den samverkande affärsprocessen (koordinering) och vilken affärsstatus189
de olika aktörsbindningarna, aktivitetslänkarna och resurskopplingarna har.
Informations- och kommunikationstillgång
När många aktörer är inblandade, samtidigt som den koordinerande aktören
ska svara för hela produkten, finns ett naturligt behov av att ha löpande tillgång till andra aktörers information. I de samverkande affärsprocesser som
studerats har dessa informationsbehov försökt att tillfredsställas med hjälpa
av telefon (kan vara upptaget) och fax (svaret dröjer) på ett sätt som inneburit avbrott i interaktionen med slutkunden. När informationstillgången på
detta sätt är så starkt knuten till en tvåvägskommunikation kan också en
brist på kommunikation identifieras190. Ett uppenbart behov av en mer
interaktiv informationsförsörjning kan därmed identifieras.
Informationshanteringen var mer komplex i den samverkande affärsprocessen i empiristudie B där fyra komponenter ingick, jämfört med studie A
med endast två komponenter. Komplexiteten ökar också för informationshanteringen när valfriheten i produktutbudet ökar. Så länge som standardpaket kan erbjudas, tycks det vara lättare att utveckla den samverkande
affärsprocessen och framförallt den informationsförsörjning som krävs.
Interna aktivitetsmönster och resurskonstellationer
En samstämmighet bör råda mellan den koordinerande aktörens interna
aktivitetsmönster och resurskonstellationer med de externt orienterade
aktivitetslänkarna och resurskopplingarna. Under studierna har interna problem ibland varit orsakade av externa faktorer, dvs. av att interaktionen med
andra aktörer orsakat internt merarbete. Ibland har det varit tvärt om, att
interaktionsproblem haft interna orsaker. För Turistbyrån har flera sådana
exempel funnits, t.ex.:
• att avsaknaden av interaktiv information om lediga rum, platstillgång på
ett specifikt tåg etc., styr förutom interaktionen gentemot slutkonsumenten, också Turistbyråns interna verksamhet genom att osäkerhet och därmed bevakningssituationer skapas. Detta påvisar en omedelbar koppling
mellan externa relationer191 och kommunikation;
• att Turistbyråns interna och ibland oreflekterade blandning av både anslagsfinansierad verksamhet och olika typer av affärsverksamhet, har
orsakat oklarheter i den externa interaktionen.

189

I samband med empiristudierna har den affärsgeneriska modellen (Goldkuhl, 1998a) givit stöd
för en sådan affärslogisk indelning.
190
Relaterat till kommunikationskvalitet (Eriksson, 2000) handlar detta om kriteriet tillgänglighet
på information och kommunikation.
191
I detta exempel är det aktivitetslänkarna och eventuella resurskopplingar som berörs.
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9.4.4 Utvecklingsområde 4 - Informationssystemutveckling
Kommunikation utgör en grundläggande förutsättning för relationerna i
inter-organisatoriska affärsprocesser. Interaktionsgraferna tidigare i detta
kapitel illustrerar på ett tydligt sätt hur viktig affärskommunikationen är för
relationerna i samband med inter-organisatoriska affärsprocesser. Det är
även centralt att notera att kommunikation är mycket viktig när relationerna
(i vidare bemärkelse) skapas, upprätthålls och successivt utvecklas.
Relationernas substans, såsom sociala bindningar, kunskapsmässiga bindningar etc., utvecklas tack vare att människor kommunicerar. Att utveckla
kommunikationen är därför grundläggande i samband med affärsutveckling.
Utveckling av informationssystem kan bidra till att utveckla affärskommunikationen (se t.ex. Davenport, 1993) på ett påtagligt sätt. Att införa
informationssystem i en inter-organisatorisk affärsverksamhet innebär att
man förändrar mediet för kommunikationen, dvs. man förändrar grundläggande förutsättningar för verksamhetens bedrivande. Att införa informationssystem medför ett byte av medium för delar av den sociala interaktionen. Införandet medför också en standardisering av verksamhetens utförande, dvs. resurskopplingarna och aktivitetsbindningarna stärks gentemot
en eller flera aktörer. När informationssystem införs minskar också ofta
flexibiliteten i den mänskliga kommunikationen. När man betraktar de
resurskopplingar och aktivitetsbindningar som en aktör har, t.ex. ett hotell,
kan man notera att det inte är uppenbart att en utveckling av relationen
gentemot en aktör, t.ex. Turistbyrån, och därmed en standardisering gentemot denna aktör, är önskvärd med tanke på resurskopplingar och aktivitetslänkar gentemot övriga relationer som hotellet har och som dessutom kan
vara av större betydelse.
På grund av att kommunikationen utgör en så viktig del i samband med
affärsutveckling, samt att affärskommunikation kan utvecklas med stöd av
informationssystem, är det viktigt att både affärs- och systemutvecklingen
leder till god kvalitet på kommunikationen. Några av de kriterier för kommunikationskvalitet som Eriksson (2000) har tagit fram i samband med
affärsprocesser och informationssystem, har noterats tidigare i detta avsnitt.
Kriterierna utgår från en argumentation över samförståndets betydelse som
välgrundad kunskap mellan de aktörer som interagerar i affärsprocesserna.
Kommunikationskvalitetens betydelse ökar dessutom i samband med interorganisatoriska system, inte minst affärssystem såsom bokningssystem via
Internet, eftersom en stor del av den sociala interaktionen i affärsprocessen
då sker med stöd av informationssystem.
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10

Avslutning

Kapitlets syfte är att sammanfatta och diskutera avhandlingens kunskapsbidrag, reflektera kring reliabilitet och validitet, samt att diskutera etiska
frågeställningar som aktualiserats. Avslutningsvis formuleras idéer till
fortsatt forskning som aktualiserats i samband med forskningsprocessen.

10.1

Kunskapsbidragen

Kunskapsbidragen inom avhandlingen diskuteras utifrån de två inriktningarna: Förståelsekunskap med fokus på kommunikation inom samverkande affärsprocesser och Metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys.
10.1.1
Förståelse för samverkande affärsprocesser
De empiriska studierna och de redovisningsseminarier som genomförts
gentemot intressenter inom turismnäringen, har givit starka signaler om att
samverkande affärsprocesser inom turismnäringen utgör ett viktigt forskningsområde192. De forskningsresultat som presenterades i kapitel 9 bidrar
till ökad förståelse för samverkande affärsprocesser som verksamhetsform
och som utvecklingsobjekt i flera avseenden:
• Genom fokus på kommunikationens centrala betydelse (avsnitt 9.1) för
en samverkande affärsprocess, skapas förutsättningar för att kunna diskutera verksamhetsutveckling, inte minst med stöd av informationssystem.
• Genom fokus på affärsprocessens komplexitet (avsnitt 9.2), skapas
förutsättningar för att bättre förstå vilka konsekvenser som produktens
utformning har för behovet av interaktion mellan samverkande aktörer.
• Genom fokus på omgivningens betydelse (avsnitt 9.3) för bedrivande och
utveckling av samverkande affärsprocesser, skapas förståelse för den

192

Utanför ramen för denna avhandling analyserade jag ytterligare fyra turistbyråer inom
Bergslagen under vintern 1997-98, varvid motsvarande utvecklingsmål kunde noteras.
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inverkan som andra (även indirekta) aktörer kan ha på den aktuella verksamheten.
• Genom den överordnade syn på utveckling (avsnitt 9.4) inom samverkande affärsprocesser som lyfts fram, sammanfattas de konsekvenser
som Nätverksinriktad Förändringsanalys får på hur verksamhetsutveckling bör betraktas när ett flertal aktörer samverkar i en affärsprocess.
De förståelsekunskaper som presenteras har tillkommit i samband med de
empiriska studierna där perspektivväxling i enlighet med Nätverksinriktad
Förändringsanalys genomfördes. Förståelsen för kommunikationens centrala
betydelse och komplexitet193 är i huvudsak induktivt genererad med utgångspunkt från de interaktionsanalyser som genomförts. Diskussionen om
affärsåtagandets betydelse194 har dock deduktiva inslag genom ett perspektivmässigt stöd i den praktikgeneriska modellen.
Förståelsen för omgivningens betydelse195 bär starka deduktiva drag, där
nätverksperspektivets begrepp på ett teoridrivet196 sätt skapat uppmärksamhet och förståelse för nätverksfenomen i samband med de empiriska analyserna.
Den överordnade synen197 som presenteras över verksamhetsutveckling
inom samverkande affärsprocesser, utgör en form av metanivå med utgångspunkt från konsekvenser av de två grundläggande perspektiven inom Nätverksinriktad Förändringsanalys. Den överordnade synen kan ses som ett
bidrag med ambitioner att bredda innebörden i begreppet verksamhetsinriktad systemutveckling (Goldkuhl, 1993a) när verksamheten utgörs av en
samverkande affärsprocess. Genom den nätverksorientering som den överordnade synen medför, ökar möjligheten att utredarens uppmärksamhet styrs
mot nätverksfenomen, varvid en större förmåga till navigation kan uppnås
där nätverksmässiga fördelar kan tas tillvara och nackdelar undvikas.

193

Där komponenternas karaktär, antalet komponenter och antalet potentiella leverantörer identifierades som avgörande faktorer för komplexiteten.
194
Där informationsverksamhet, förmedlingsverksamhet och återförsäljande verksamhet identifierades.
195
Där intressekonflikter, koordinatorns position och tidsaspekter identifierades.
196
Se avsnitt 1.2.5.
197
Den överordnade synen kan också benämnas överordnat perspektiv. Den överordnade synen
beskrevs genom fyra samverkande utvecklingsområden: 1) Relationsutveckling; 2) Produktutveckling; 3) Affärsprocessutveckling och 4) Informationssystemutveckling.
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10.1.2
Metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys
Nätverksinriktad Förändringsanalys tillämpar en perspektivväxlande strategi, vilken diskuteras ytterligare nedan198. Därefter relateras metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys till principerna för styrning av utredarens
uppmärksamhet. Avslutningsvis diskuteras egenskaper hos Nätverksinriktad
Förändringsanalys i relation till övriga metodversioner inom Förändringsanalys.
10.1.2.1 Den perspektivväxlande strategin
Under de empiriska studierna och i samband med perspektivanalysen har en
ständig tankeprocess pågått över hur de två perspektiven – bakomliggande
perspektiv för Förändringsanalys och ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv
– ska hanteras relativt varandra inom Nätverksinriktad Förändringsanalys. I
samband med de empiriska studierna har de två perspektiven hållits åtskilda
av olika skäl som redovisats tidigare i sina sammanhang. En allt starkare
övertygelse har vuxit fram under forskningsprocessen över att perspektiven
även ska hållas åtskilda i metodens slutliga version. De skäl som slutligen är
avgörande för bibehållandet av den perspektivväxlande strategin inom Nätverksinriktad Förändringsanalys är:
• att perspektiven sinsemellan är mycket olika199;
• att det är just i dialektiken mellan de skilda perspektiven som viktiga
verksamhetsaspekter framkommer. Vid en syntes mellan perspektiven
riskerar antagligen dialektiken att gå förlorad;
• att den perspektivväxlande strategin finns dokumenterad som en möjlig
och lämplig strategi för att kunna uppnå ökad verksamhetsförståelse.200
Jag anser själv dessutom att den perspektivväxlande strategin har bidragit
till sådan verksamhetsförståelse och sådana möjligheter till metodgörande,
att den perspektivväxlande strategin är lämplig för det syfte som jag har.
10.1.2.2 Perspektiv- och metoddriven analys
I avsnitt 1.2.5 beskrevs ett antal faktorer201 som kan styra (driva) en utredares uppmärksamhet och därmed påverka utredningens resultat. En av
poängerna var att en utredare bör tillämpa ett balanserat förhållningssätt till
vad som driver hennes uppmärksamhet och därmed hennes analytiska förmåga. Nätverksinriktad Förändringsanalys fokuserar särskilt på två av dessa
aspekter: teoridriven och metoddriven analys.
198

I kapitel 1 och 5 har den perspektivväxlande strategin också diskuterats. Avsikten i denna
avslutande diskussion är att beskriva den ståndpunkt som forskningsprocessen resulterade i.
199
Se perspektivanalysen i kapitel 5.
200
Gareth Morgan (1986) lanserar ett sätt för en sådan perspektivväxlande strategi för att förstå en
organisation. I boken Images Of Organization lanserar han ett flertal perspektiv som analysstöd,
såsom maskin, hjärna, organism, kultur och arena. Det är den samlade bilden som sedan utgör en
förståelse för organisationen ifråga.
201
Situationen, problemen, lösningarna, möjligheterna, målen, metoderna och teorierna.
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Genom handlings- och affärsaktsperspektivet som utgör ett av de grundläggande perspektiven inom Nätverksinriktad Förändringsanalys, styrs utredarens uppmärksamhet till:
• aktiviteter
• processer i verksamheten
• information och kommunikation
• kommunikation som information och handling
• återkommande affärshandlingar
• utveckling och design
• nutid och utvecklad tid
Genom ”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv styrs utredarens uppmärksamhet till:
• relationer
• relationers substans och funktion
• indirekta aktörers inverkan
• nätverksdynamik
• intressekonflikter
• evolution
• historisk tid, nutid och framtid
Genom ramverket202 för Nätverksinriktad Förändringsanalys styrs utredarens arbetssätt, begrepp och notationsformer på ett överordnat sätt genom de
rekommendationer och hänvisningar till metodkomponenter som ramverket
påvisar. En ny metodkomponent, Nätverksanalys, har utvecklats inom denna
avhandling. Övriga metodkomponenter som finns kopplade till ramverket,
t.ex. verksamhetsdefinition, problemanalys och verksamhetsanalys, är hämtade från befintliga metodkomponenter inom Förändringsanalys.
Genom enskilda metodkomponenter kommer rekommendationer av arbetssätt att påverka utredningen och därmed utredarens uppmärksamhet. Genom
arbetssättet inom metodkomponenten Nätverksanalys styrs utredaren tidigt
till att bl.a. analysera funktionen för indirekta relationer. Utredarens uppmärksamhet styrs även av de begrepp som ingår i de enskilda metodkomponenterna, såsom problem, styrkor, orsaker och nätverksanalys. Likaså
kommer de notationsformer som rekommenderas att avsevärt påverka vad
utredaren uppmärksammar i sina intervjuer, observationer, analyser och
slutsatser.

202

Se kapitel 8.
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I enlighet med principerna för välgrundad metodutveckling203 är den interna
strukturen central för att metodens (och dess bakomliggande perspektiv)
utgör en kongruent helhet204. Genom empiristudie B, där bl.a. forskartriangulering tillämpades, kunde prövning och utveckling utföras med ett särskilt
fokus på metodens inre logik.
10.1.2.3 Från Förändringsanalys till Nätverksinriktad
Förändringsanalys
IOFA/SIMM205 och BAT206 har en symmetrisk syn på hur utbytesrelationer
ska betraktas. Koordinatorn fick trots detta en särställning när dessa tillämpades inom Förändringsanalys i mina empiriska studier, vilket lyfte fram
koordinatorns aktiviteter, problem, mål och styrkor, samt ”filtrerade” övriga
aktörers. En tänkbar förklaring till detta fenomen som uppträdde i de samverkande affärsprocesserna är att den symmetriska syn som BAT och
IOFA/SIMM förespråkar utgår från två parter. Den aktuella affärsprocessen
under empiristudie B innefattade sju aktörer, vilket tycks innebära att man
av hanteringssynpunkt som analytiker, mer eller mindre reflekterat, söker ett
centrum (en fokalpunkt) att utgå från. Övriga aktörer betraktas därefter som
noder. De symmetriska ambitionerna hanteras sedan istället mellan respektive nod och centrum, men inte mellan noderna. Det tycks alltså vara svårt
att hantera de symmetriska ambitionerna när många aktörer är inblandade.
Nätverksinriktad Förändringsanalys fokuserar uttryckligen på koordinatorn
som den centrala aktören i den studerade affärsprocessen207, dvs. metoden
har inte motsvarande symmetriska ambitioner som finns hos IOFA/SIMM
och BAT. Istället tar Nätverksinriktad Förändringsanalys utgångspunkt hos
koordinatorn i likhet med FA/SIMM, men breddar perspektivet med stöd av
”Uppsalaskolans” nätverksperspektiv för att därmed bättre förstå vilka förutsättningar som den studerade affärsprocessen har för koordinatorn i första
hand, och därmed också för övriga aktörer som berörs.
I relation till IOFA/SIMM intar Nätverksinriktad Förändringsanalys i vissa
avseenden ett bredare och i andra avseenden ett smalare fokus sett till utgångspunkten för utredningen:

203
204
205
206
207

Se avsnitt 2.1.1.
Även kallad för interngrundning.
Se avsnitt 3.3.
Den affärsgeneriska modellen, BAT, presenteras i avsnitt 4.1.
I flera avseenden jämförbart med imaginatör enligt Hedberg m.fl. (1994).
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• Nätverksinriktad Förändringsanalys är smalare i förhållande till den
symmetriska hanteringen beträffande de aktörer som ingår i affärsprocessen. IOFA/SIMM förespråkar en likformig hantering av båda parter
som deltar, t.ex. bör båda parter vara formella uppdragsgivare till
utredningen. Nätverksinriktad Förändringsanalys tar utgångspunkt hos
den koordinerande aktören.
• Nätverksinriktad Förändringsanalys är bredare i antalet aktörer som
beaktas i analyserna, där både direkt medverkande och indirekt medverkande aktörer studeras. Nätverksinriktad Förändringsanalys betraktar
dessutom den studerade alliansen och dess vidare relationer med utgångspunkt från en nätverksansats. Tidsdimensionen är dessutom mer
utsträckt inom Nätverksinriktad Förändringsanalys jämfört med IOFA/
SIMM och övriga versioner inom SIMM-familjen.
Nätverksinriktad Förändringsanalys och IOFA/SIMM kompletterar därmed
varandra inom SIMM-familjen, varvid IOFA/SIMM lämpligen används när
gemensam verksamhetsutveckling208 är aktuellt. Nätverksinriktad Förändringsanalys används lämpligen när en koordinator avser att utveckla en samverkande affärsprocess där ett flertal aktörer medverkar.

10.2

Reliabilitet och validitet

Diskussionen delas även här upp i enlighet med de två kunskapsbidragen:
Förståelsekunskap med fokus på kommunikation inom samverkande affärsprocesser och Metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys.
10.2.1.1 Förståelsekunskap med fokus på kommunikation
Genom de empiriska studierna har förståelsekunskap utvecklats, vilka
presenterades i kapitel 9. Reliabiliteten209 för dessa stärks av:
• att resultaten härrör från två studier av samverkande affärsprocesser
(datatriangulering);
• att två forskare/utredare har genomfört studierna (forskartriangulering);
• att det perspektiv- och metodstöd som grundlagt studierna varit liknande
vid de två studierna, vilka i grunden bygger på perspektiv- och metodtriangulering.
Reliabiliteten försvagas dock av:
• att perspektiv- och metodstödet varit under utveckling i samband med de
två studierna, varvid vissa skillnader i styrning har förekommit.

208

Med inriktning på informationssystem.
I detta sammanhang innebär reliabilitet att motsvarande förståelsekunskap skulle ha uppnåtts i
en annan studie eller med en annan forskare.
209

204

De kunskapsbidrag som studierna bidragit med är grundade i samverkande
affärsprocesser med utgångspunkt från den kommunala turistbyrån och med
fokus på interaktion och kommunikation. De aspekter som lyfts fram
beträffande kommunikationens komplexitet210, omgivningens betydelse och
den överordnade syn som Nätverksinriktad Förändringsanalys påvisar, kan
dock betraktas som potentiellt relevanta som förståelsegrund i samband med
utveckling av samverkande affärsprocesser.
Validiteten211 anser jag vara god för den förståelsekunskap som utvecklats
inom de samverkande affärsprocesserna. Det forskningsfokus som jag har,
är avsett att just fokusera på validiteten i samband med Nätverksinriktad
Förändringsanalys. Genom detta avser jag att rikta uppmärksamheten till
sådana aspekter som är att betrakta som valida i samband med förståelse och
utveckling av relationer och informationssystem. De kunskapsbidrag som
härrör från de studier som genomförts med detta fokus (kapitel 9), är alltså
exempel på sådana valida aspekter.
10.2.1.2 Metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys
Reliabiliteten för metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys stärks av:
• att en deduktiv utgångspunkt har grundlagt utvecklingen;
• att principerna för välgrundad metodutveckling212 har tillämpats, vilket
stärker den argumentation som metodutvecklingen bygger på;
• att två forskare/utredare studerats;
• att två samverkande affärsprocesser studerats i konsekutiv följd och
därmed möjliggjort vidareutveckling efter prövning.
Reliabiliteten för metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys försvagas av:
• att erfarenheter från ytterligare metodanvändning inte hanteras inom
ramen för denna avhandling.
Nätverksinriktad Förändringsanalys avser att styra validiteten213 i samband
med verksamhetsstudier inom samverkande affärsprocesser. Validiteten för
metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys i sig bör alltså utvärderas med
utgångspunkt från dess förmåga att styra uppmärksamheten till valida
aspekter i användningssituationen. Jag anser att validiteten redan är hög,
trots att det finns en potential till fortsatt metodutveckling.
210

Aspekterna över kommunikationens komplexitet är främst induktivt genererade. Reliabiliteten
hade varit högre för dessa om en mer systematisk ansats för induktiv generering tillämpats, t.ex.
Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1980). Att utveckla dessa aspekter ytterligare noteras som
intressanta i avsnitt 10.4 i samband med fortsatt forskning.
211
I detta sammanhang ser jag validitet som att rimliga aspekter har studerats.
212
Se avsnitt 2.1.1.
213
Validiteten diskuterades i samband med förståelsekunskap inom samverkande affärsprocesser i
föregående avsnitt (10.2.1.1), där metoden Nätverksinriktad Förändringsanalys beskrevs som
central för att fokusera viktiga aspekter i verksamheten.
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10.3

Etiska frågor

I samband med forskningsprocessen i anslutning till avhandlingen har ett
antal etiska frågeställningar aktualiserats.
Under empiristudie B har jag nyttjat mig av en student som metodanvändare
i forskningsprocessen. Ur forskningssynpunkt anser jag att detta har varit
etiskt riktigt och metodmässigt nödvändigt. Ur studentens perspektiv och
med utgångspunkt från examensarbetens intentioner till självständigt arbete
kan man dock diskutera om jag tagit för stort ansvar från studenten kring
uppgiftsformulering och metodval. Mina ambitioner har varit att vara uppmärksam på denna risk, samtidigt som jag varit intresserad av att studenten
skulle styras av mitt metodupplägg. En effekt av detta fenomen har blivit att
studenten dels har genomfört sådant som jag önskat, dels också sådana
aspekter som hon själv tagit initiativ till. Detta har medfört en stor arbetsbelastning på studenten, men även ett intressant och ambitiöst utredningsresultat.
Jag upplever att de frågor som man som metodanvändare styrs till i samband
med intervjuer och seminarier är mer integritetsmässigt känsliga när Nätverksinriktad Förändringsanalys tillämpas, jämfört med Förändringsanalys.
Främst är det frågeställningar kring aktörsbindningar som upplevs som
känsliga och som därför måste hanteras på ett etiskt förnuftigt sätt. Eftersom
man som metodanvändare vid analyser inom samverkande affärsprocesser
bör innefatta ett flertal aktörer i utredningen, kommer detta frågefokus på
aktörsbindningar att ytterligare ställa krav på denna etiska förmåga.
Förhållandet till uppdragsgivaren i samband med Förändringsanalys kan
kompliceras i relation till mer avgränsade analyser. Vid de empiriska studierna har förhållandet till uppdragsgivaren kommit att förändrats under
utredningstiden av två skäl:
1. Den ursprungliga fokuseringen på utveckling av ett befintligt paketerbjudande har kommit att ifrågasättas till sin sammansättning.
2. Analysresultaten har visat sig intressanta att förmedla till andra aktörer
än till den ursprungliga uppdragsgivaren.
I samband med de båda förändrade situationerna enligt ovan kommer den
etiska förmågan att ställas på prov.

10.4

Fortsatt forskning

Jag ser möjligheter till fortsatt forskning både beträffande kunskapsutveckling kring interaktion och kommunikation inom samverkande affärsprocesser och kring fortsatt metodutveckling av Nätverksinriktad Förändringsanalys.
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Vid fortsatt forskning kring interaktion och kommunikation inom samverkande affärsprocesser ser jag behov av:
• Ökad empirisk grundning med utgångspunkt från andra strategiska
allianser än från turism och kommunala turistbyråer.
• Teoriutveckling kring kommunikation, tjänster och relationer. Här kan
en fördjupning214 vara intressant kring induktivt genererade kategorier,
förklaringskunskap och teoriutveckling med utgångspunkt från förståelsekunskaperna i kapitel 9.
• Normativ kunskapsutveckling som stöd för utveckling av samverkande
affärsprocesser inom strategiska allianser.
Vid fortsatt metodutveckling av Nätverksinriktad Förändringsanalys:
• Ytterligare prövning av Nätverksinriktad Förändringsanalys som samlat
perspektiv- och metodkoncept.
• Skärpa kriterierna för processbestämning vid avgränsnings- och indelningsförfarandet av samverkande affärsprocesser. Ett behov av kriterier
för lämpliga avgränsningar har identifierats både beträffande samverkan
mellan aktörer215 och samverkan gentemot kunder216.
• Öka tillgängligheten för perspektiv- och metodstödet inom Nätverksinriktad Förändringsanalys.
• Utveckla en företagsekonomiskt anpassad version med syftet att tillföra
företagsekonomer ett lämpligt metodstöd som grund för en ökad fokusering på interaktion och kommunikation i samband med diskussioner
kring informationssystem. En första forskningsaktivitet i samband med
en sådan målgruppsanpassning kan vara att genomföra en forskartriangulering där en företagsekonom med inriktning mot organisationsforskning gör motsvarande perspektivväxlingar som genomfördes under
empiristudie B, men i omvänd ordning.

214

T.ex. med stöd av Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1980).
Samverkan inom den samverkande affärsprocessen (business-to-business).
216
Den samverkande affärsprocessen i relation till slutkonsumenten (business-to-consumer).
215
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BILAGA 1

Nätverksperspektivet inom Nätverksinriktad Förändringsanalys
Nätverksinriktad Förändringsanalys bygger på två separat hållna perspektiv.
I kapitel 8 beskrevs metodens ramverk och metodkomponenten Nätverksanalys, varvid hänvisning gjordes till denna bilaga för beskrivning av den
syn på nätverksperspektivet som metoden har.
Utgångspunkten till nätverksperspektivet tas i ”Uppsalaskolan” (Håkansson
& Snehota, 1995), med fokus på industriella marknaders funktionssätt. I
samband med industriell produktion är det vanligt att ett flertal företag har
affärsutbyte med varandra kring produktutveckling och produktion innan
produkten når den slutliga kunden. Inom ”Uppsalaskolan” menar man att
dessa så kallade business-to-business markets kännetecknas av långsiktiga
relationer och bindningar mellan de inblandade aktörerna. Forskargruppen
avser också att nätverksperspektivet är ett alternativt perspektiv som möjliggör en bättre förståelse för affärsverksamheten, än det vanligtvis rådande
marknadsperspektiv som kännetecknas av valfrihet och utbytbarhet.
Egenskaper hos ett affärsdrivande nätverk
Ett industriellt affärsdrivande nätverk kännetecknas av att ett antal företag
utvecklat beroendeförhållanden till varandra utifrån ett flertal aspekter
(Håkansson & Snehota, 1995:13-17):
• Tekniska bindningar. Olika aktörer i ett nätverk agerar i en omgivning av
tillgänglig och begränsande teknologi. Elektronisk kommunikation, samt
distributions- och bokningssystem är exempel på sådana bindningar.
Dessa system ger möjligheter men också begränsningar för de aktörer
som använder dem, men påverkar även aktörer som inte kan eller vill
nyttja dem. En aktör kan ofta inte förändra sin teknologi på egen hand
utan att ta hänsyn till sin omgivning.
• Kunskapsmässiga bindningar. Alla företag, eller aktörer i detta sammanhang, representerar en kombination av personella resurser som möjliggör vissa aktiviteter och omöjliggör andra. Dessa resurser betecknas
ofta som företagets ”viktigaste tillgångar”, men det är sällan som de finns
tydligt uttryckta i text. Detta innebär ofta svårigheter i nätverkssammanhang när flera aktörers kunskaper ska samverka i affärsprocessen. Det
innebär också att den fullständiga och kompletta kunskapen inom en process inte finns representerad hos en aktör, utan kunskapsmässig samverkan krävs. Inom en strategisk allians är kompetensutveckling centralt.
Denna kompetensutveckling måste äga rum hos båda sidor i en relation
för att någon meningsfull kunskap ska kunna uppnås. I tjänstesammanhang förefaller det vara nödvändigt att ömsesidig kunskap om olika
aktörers förutsättningar och produkter/aktiviteter utvecklas ständigt.
• Sociala relationer. Inom nätverket hanteras olika affärsrelationer av ett
flertal aktörer med skilda sociala roller och förutsättningar. De sociala
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band som skapas mellan aktörer i nätverket är viktiga för ömsesidig
trygghet och förlitan. Dessa sociala band är mycket kontextbundna - i
vissa sammanhang fungerar de på ett sätt, i andra sammanhang på ett
annat. Ofta finns yttre bakomliggande orsaker till att starka sociala bindningar kan skapas och upprätthållas inom ett nätverk, såsom yrkesroll,
släktskap, grannskap och gemensam bakgrund. Varje individs sociala
kontaktnät grundas och utvecklas utifrån personliga egenskaper.
• Administrativa rutiner och system. Mycket av det som försiggår inom ett
affärsdrivande nätverk är av administrativ natur. Dessa administrativa
rutiner består av normer och regler och handlar ofta om informationshantering för att hålla ihop verksamheten och därmed koordinera beteenden inom olika delar. Informationshanteringen och samordningen i
affärsverksamheten är både utspridd och kostsam. För att öka effektiviteten är det därför vanligt att man etablerar regler och administrativa
rutiner, t.ex. utveckling av informationssystem som ibland berör flera
aktörer - så kallade inter-organisatoriska informationssystem - IOIS. Utformningen av affärsprocessen hör även till denna grupp av sammanhållande faktorer. Det blir uppenbart att aktörer som är designade att
fungera med sin omgivning, t.ex. genom att man är en del i ett IOIS, har
starkare koppling till varandra och kan förvänta sig vissa privilegier, än
vad en aktör som inte har samma starka administrativa koppling.
• Juridiska bindningar. De legala bindningarna handlar t.ex. om ägandeförhållanden och vissa former av överenskommelser som styr förutsättningarna för hur olika aktörer kan och får agera. Dessa överenskommelser
kan vara både formella, såsom kontrakt, men även informella. De kan
gälla verksamhetsfrågor som t.ex. bokningsregler och ekonomiska överenskommelser över hur betalningshanteringen ska genomföras. Till denna kategori hör även frågeställningar om vem som har ansvar för den
totala kvaliteten gentemot slutkunden.
I ett nätverk kan ett antal affärsprocesser bedrivas med utgångspunkt från ett
flertal strategiska allianser. Detta medför att en aktör samtidigt kan vara
engagerad med ett flertal aktörer, affärer och allianser. Aspekterna som beskrivits ovan ska dock inte ses som analyskriterier, utan endast som exempel
för att ge en introducerande beskrivning över egenskaper hos nätverk
Nätverksperspektivet vs marknadsperspektivet
Merparten av den ekonomiska litteraturen kännetecknas av att ekonomisk
aktivitet koordineras genom konkurrens på en marknad där de ekonomiska
aktörerna är enheter som agerar på en ekonomiskt rationell arena med syfte
att maximera den egna vinsten/nyttan (Brunsson och Hägg, 1992). Genom
detta perspektiv är samarbete och långsiktighet inte i fokus för att beskriva
hur olika företag agerar gentemot varandra.
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Nätverksperspektivet riktar däremot intresset mot långsiktighet och att
relationerna har betydelse i sig. Håkansson och Snehota (1995:4) pekar på
följande aspekter som kännetecknar nätverksperspektivet i jämförelse med
marknadsperspektivet:
• Företagens roll, utveckling och framgång kan förklaras med dess förmåga att utveckla relationer med andra aktörer. I marknadsperspektivet
förklaras framgången med företagets förmåga att självständigt hantera
sina resurser.
• Resursutveckling (kunskap, produktutveckling, kapacitetsutveckling etc.)
sker i stor utsträckning mellan företag. Traditionellt sett äger sådan utveckling rum inom företagen.
• Intern effektivitet inom t.ex. produktion är i stor utsträckning beroende
av företagets leverantörs- och kundrelationer. Traditionellt betraktas sådant som ett internt tekniskt problem att hantera.
• I nätverksperspektivet är det generellt sett bättre för ett företag om dess
affärspartners (motparter) är framgångsrika. Ju mer ett företag kan hjälpa
sina motparters utveckling och framgång, desto större är möjligheten att
företaget själv uppnår framgång. Traditionellt sett betraktas inte ett företags motparter på detta sätt, utan ett maximalt och kortsiktigt vinstutbyte
är ideal.
Grundbegreppen inom nätverksperspektivet
Utgångspunkten för nätverksperspektivet är relationen (dyaden) mellan två
aktörer. Relationer har beståndsdelar (substans) som avser vad relationen
består av i form av aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar.
Relationer medför effekter (funktion) i olika avseenden. Nedan beskrivs
dessa begrepp med start i begreppen aktör, aktivitet och resurs.
Aktör, aktivitet och resurs
Den nätverksmodell som ”Uppsalaskolan” arbetar med bygger på tre begrepp - aktörer, aktiviteter och resurser (Håkansson & Snehota, 1995;
Axelsson, 1996). En aktör kan vara endera en individuell person eller en
kollektivt sammansatt enhet, såsom ett företag bestående av ett flertal individer. Aktivitetsbegreppet ansluter sig till det handlingsperspektiv som kännetecknar Förändringsanalys. Resurser kan vara av olika slag – människor,
maskiner, kapital, kunnande etc. De tre begreppen aktör, aktivitet och resurs
utgör alltså grundbegrepp, men det är i relationerna mellan olika aktörer
och deras aktiviteter och resurser som nätverksperspektivet tar sin utgångspunkt.
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Relationen
Relation är det mest centrala begreppet inom nätverkskonceptet. Håkansson
& Snehota (1995:25) definierar begreppet relation som: ”…a relationship is
mutually oriented interaction between two reciprocally committed parties.”
För att på ett systematiskt sätt kunna beskriva och analysera ett nätverk, lyfts
relationens beståndsdelar fram, vilka kan identifieras mellan de tre begreppen (aktörer, aktiviteter och resurser). Håkansson & Snehota (1995:26)
menar att relationerna kan betraktas ur två dimensioner; en som beskriver
vad relationen består av (substans), och en dimension som beskriver vilken
påverkan som relationen har (funktion).
Relationens substans
En relation uppträder mellan två aktörer. Den substans (innehåll) som relationen har kan studeras när de tre grundbegreppen aktör, aktivitet och resurs
betraktas var för sig. Följande tre relationstyper kommer att framträda
(Håkansson & Snehota, 1995:26):
• Aktörsbindningar mellan aktörerna. Bindningarna knyter ihop två parter,
(enskilda företag eller individer) och påverkar i vilken grad parterna
agerar gentemot varandra och mot andra parter. Det är bindningarna som
formar identiteten för en relation. Bindningar utvecklas i interaktionen
och återverkar dessutom på relationen.
• Aktivitetslänkar mellan aktiviteter. En relation byggs upp av aktiviteter
som kan vara mer eller mindre länkade till parternas interna aktiviteter.
Det är graden av länkar som bestämmer framgången för en relation för de
berörda parterna. Aktivitetslänkarna kan t.ex. vara av teknisk art, kommersiell art eller beröra administrativa rutiner gentemot den part som
relationen riktar sig mot och som relationen vartefter utvecklar.
• Resurskopplingar mellan resurser. Dessa resurskopplingar kan återfinnas
i olika former i relationen, såsom teknologiska och materiella, men även
andra icke påtagliga kopplingar såsom kunskap om de båda parternas
resurser. Resurskopplingarna är i sig ett resultat av en relationsutveckling
över tiden och har dessutom ett självändamål som resurser, dvs. kopplingarna är också resurser.
Befintliga aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar kan användas för att karakterisera, förklara, förutsäga och värdera en befintlig relation mellan två parter som har utvecklats (ibid, s27). Figur 1 nedan visar
grunden för innehållet, substansen, i en relation och att relationen består av
summan av substanserna (ibid, s26). Ju mer välrepresenterad en relation är
från de tre olika substanstyperna, desto mer komplex är sannolikt relationen
(ibid, s26).
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Aktör
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B

Resurskopplingar
Aktivitetslänkar
Aktörsbindningar
Figur 1. Substansen i en relation mellan två parter.
Den enskilda relationen utgör alltså grunden för nätverksperspektivet. Därtill kommer dock att den enskilda relationen inte endast kan betraktas som
en isolerad företeelse mellan de två berörda parterna oberoende av den kontext som den studerade relationen finns i. Det innebär att relationen ska
betraktas vara skapad och utvecklad i ett nätverk av relationer som är beroende av varandra. Den enskilda relationen återfinns alltså i en beroendeställning till/från övriga relationer i en större helhet (Håkansson & Snehota,
1995, s3). De aktivitetslänkar som kan studeras i en relation mellan t.ex. en
kund och en leverantör är endast en del av det totala aktivitetsmönster som
finns inom nätverket. På motsvarande sätt är de två aktörerna och aktörsbindningarna endast en del av samtliga aktörsbindningar inom nätverket.
Likaså är aktörernas resursuppbyggnad och resurskopplingar endast en
delmängd av de totala resurskopplingarna inom nätverket. I empiriska studier måste man självklart bestämma sig för hur långt ut från den aktuella
relationen som man har intresse eller möjlighet att överblicka. De relationer
som man på detta sätt tar hänsyn till brukar räknas till den nätverkshorisont
som man har anledning att överblicka.
Nätverksperspektivet framhåller dessutom tidsaspekten – en enskild episod
eller transaktion är inte tillräcklig att studera, utan det är relationers utveckling över tiden som fokuseras (Håkansson & Snehota, 1995:3).
Relationens funktion
En relation mellan två parter har inte bara ett innehåll (substans) utan även
en påverkan, funktion, i olika avseenden. För att betrakta denna funktion, utgår man från den enskilda relationen mellan två aktörer. Den sammanslutning som då kan studeras kan kallas för dyad (team) där relationen är
central för hur framgångsrik dyaden är (Håkansson & Snehota, 1995:27).
Relationens funktion måste dock ses ur nätverkets perspektiv, vilket innebär
att den både påverkar och påverkas av andra relationer, också indirekta.
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Funktionen för en viss relation kan betraktas utifrån tre (samverkande)
nivåer (ibid):
1. Relationens funktion på dyaden som en sammanslutning av två företag.
Dessa effekter uppträder i gränssnittet mellan de båda parterna genom
deras aktiviteter, resurser och aktörer. Genom de aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar som relationen byggs upp av, skapas
ett förändringstryck som ofta ger unika lösningar för den qvasi-organisation som dyaden utgör.
2. Relationens funktion för de individuella företagen. Relationen ger effekter för båda företagen i form av egna handlingsmöjligheter internt och
gentemot andra parter. Ett stort beroende för framgång finns här för hur
effekterna av en relation kan knytas till interna element.
3. Relationens funktion för andra företag som inte är direkt berörda (tredje
part). Relationen är ett ”byggelement” i en nätverksstruktur. Det som
skapas i en relation påverkar, ger effekter, för tredje part, samtidigt som
tredje parters relationer påverkar den aktuella relationen. Graden av påverkan till och från tredje-parter och deras relationer bestäms av hur täta
aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar är i nätverket
som helhet.
För ovanstående tre utgångspunkter för funktionen av en relation, kan tre
effektområden studeras (Håkansson, 1998):
1. Ekonomiska effekter.
2. Kunskapsmässiga effekter
3. Strategiska (strukturella) effekter.
De kunskapsmässiga och strukturella effekterna kan oftast räknas om i
ekonomiska effekter, men bör till att börja med betraktas med bibehållen
åtskillnad. Matrisen i tabell 1 nedan exemplifierar hur ovanstående effekter
förhåller sig till varandra.
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Tabell 1. Exempel på effekter av en relation. Källa: Egen sammanställning utifrån
Håkansson (1998) och Håkansson & Snehota (1995).

Ekonomiska effekter

D
Y
A
D
E
N

Kunskapsmässiga
effekter
Pris, volym etc.
Lärande,
Möjligheter genom:
Produktutveckling,
• utveckling av ömse- etc.
sidiga aktiviteter.
• utveckling av heterogena resurser.
• att aktörer kompletterar och utvecklar
varandra.
Säljaren
Säljaren
• Volym, kapacitetsut- Produktutveckling
tillsammans med
nyttjande etc.
• Prisfördelar och an- krävande kund.
dra effekter.

F
Ö
R
E
T
A
G Köparen
E Låg kostnad per enhet.
T

3:
e
P
A
R
T

Köparen
Dra nytta av säljarens
kunskapsutveckling
gentemot andra
köpare.

Kostnadsnivå för andra ”Joint-learning”, dvs.
köpare och deras kunder branschens samlade
i sin tur. Efterfrågan och kunskapsutveckling.
volym för andra
leverantörer.

Strukturella effekter
(Ej tillämpbar eftersom en relation ej kan
ha strukturella effekter till sig själv.)

Imageskapande
interna effekter
när en köpare
eller säljare
kan påvisa samverkan med
viktigt företag.

Handlar
om
de
utvecklingstendenser
i nätverket (vektorer)
som beskrivs nedan

Nätverkslogik
De sätt som de tre dimensionerna aktiviteter, resurser och aktörer relaterar
varandra, kan kallas för nätverkslogik, vilken utgår från att (Håkansson &
Snehota, 1995:270):
• Aktiviteter utförs av aktörer genom utnyttjandet av resurser.
• Resurser kontrolleras av aktörer och skapar värde genom de aktiviteter
som utförs.
• Aktörer skapar sin identitet i relationen till andra aktörer genom utförandet av aktiviteter och kontroll/användning av resurser.
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Rationaliteten i begreppet nätverkslogik baseras därefter på den aktörsinteraktion som kan studeras genom relationens beståndsdelar (substans och
funktion).
Nätverksperspektivet som stöd för analys
I föregående avsnitt beskrevs de begrepp som nätverksperspektivet grundar
sig på. Med utgångspunkt från dessa grunder kan tre analysnivåer identifieras, vilka är intressanta att tillämpa inom Nätverksinriktad Förändringsanalys: 1
• Nulägesanalys av ett nätverk.
• Reflektion över nätverksdynamiska effekter av en förändring.
• Reflektion av utvecklingstendenser i nätverket.
Nulägesanalys av ett nätverk
I figur 2 nedan visas en konceptuell modell för att analysera karaktären på
ett nätverk. Modellen bygger på uppdelningen i substans och funktion, samt
med utgångspunkt från rationaliteten för nätverkslogik. I figuren är substansen (länkar, bindningar och kopplingar) markerad med utgångspunkt från
dyaden. Substansen kan också beskrivas på företagsnivå (aktivitetsstruktur,
organisationsstruktur och resurssamling) och på nätverksnivå (aktivitetsmönster, nätverk av aktörer och resurskonstellation). Det konceptuella ramverket kan användas för att beskriva, analysera, värdera och bedöma utvecklingspotential för verksamheter utifrån principerna för nätverkslogik.
De tre utvecklingsområden som återfinns längst ned i figur 2, diskuteras
senare i nästa avsnitt.

1

Att analysera nätverk innebär en paradox som måste hanteras - hur ska man kunna analysera
något som är oändligt och som inte kan avgränsas? För att kunna hantera detta måste man skilja
mellan nätverksperspektivet som modell och nätverksperspektivet i empirisk tillämpning.
Nätverksperspektivet som modell bidrar med begrepp och perspektiv (såsom i föregående avsnitt).
Tack vare detta erhålls ett perspektiv som oavgränsat tar i beaktande komplexiteten och dynamiken
i affärssamverkan bland ett flertal aktörer och deras vidare kontakter. Nätverksperspektivet i
empirisk tillämpning måste genomföras bland ett överblickbart antal aktörer. Detta fokuserande
bidrar med en empirisk hanterlighet.
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Figur 2. Konceptuellt ramverk för att analysera affärsrelationer. Källa: Bearbetning av Håkansson
och Snehota, 1995:47.

Reflektion över nätverksdynamiska effekter
När ett företag försöker stabilisera sin position relaterat till andra aktörer, är
nätverkseffekterna svåra att förutse. Genom de förändringar som vidtas
kommer reaktioner och motreaktioner att starta som kan utgöra fokus för att
reflektera över vilka effekter som en ursprunglig relationsförändring kan
komma att ge upphov till.
Ramverket i figur 2 ovan kan även användas som stöd för de nätverksdynamiska reflektionerna. En förändring av någon aspekt i en relation kan få
tre typer av effekter.
1. En typ är direkta effekter som förändrar relationens potential (dyad – kolumn 2). Detta beror dock på hur förändringen påverkar samspelet på de
tre skikten (bindningar, länkar och kopplingar) som relationen består av.
2. En annan form av effekter kan äga rum inom de inblandade företagen,
främst beträffande kostnads-intäktsaspekter (företaget - kolumn 1).
3. En tredje, mer indirekt, effekt kan skapas i form av mer eller mindre
kraftiga följdeffekter i nätverket som helhet (nätverket - kolumn 3). En
förändring av något slag i någon av de nio cellerna i matrisen, kan driva
på utvecklingen av en specifik relation.2
2

Ett exempel: Om det ena eller båda företagen i en relation gör aktivitetsförändringar (länkar, cell
2), kan detta ge tänkbara effekter både horisontellt och vertikalt i schemat. Det kan ha direkta
effekter på företagets interna aktivitetsstruktur i form av ökad eller minskad effektivitet (aktivitetsstruktur, cell 1). Det kan också leda till direkta effekter för tredje part som kan behöva anpassa sig
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En förändring kan på detta vis orsaka ett antal reaktioner, varav vissa kan
vara förväntade och andra oväntade för den part som initierade förändringen. (Håkansson & Snehota, 1995:44-45)3
Utveckling av en relation ger organiserande effekter för nätverket. Komplexiteten är för stor för att kunna vara säker på vilka effekter som uppnås
vid förändringar inom ett företag och framförallt i relationen mot andra.
Tidseffekter är också viktiga där historia, nutid och framtid samspelar. (ibid)
Tre utvecklingsområden är preciserade i analysschemat i figur 2 ovan
eftersom de är nära relaterade till de tre olika kolumnerna (Håkansson &
Snehota, 1995:46-49):
• Kapacitetsutveckling – hantera relationseffekter med avseende på
företagsintern potential. Här är det viktigt att företaget lyckas utveckla sin aktivitetsstruktur, organisation och resurssamling på ett
positivt sätt så att kompetens, innovationsförmåga och intern kapacitet byggs upp. Den interna kapaciteten återspeglar i vilken mån
företaget lyckats ta vara på sina relationer i förhållande till sina
interna förutsättningar.
• Marknadsföring och inköp – relationsutveckling på dyadnivå. Här
handlar det om att hantera relationerna mot kunder, leverantörer och
ev. andra tredjepartsaktörer. Utvecklingsfrågan är att skapa effektiva
team med avsikten till produktivitet i de ömsesidiga interaktionsprocesserna. Att intervenera i enskilda relationer handlar om att utveckla
(eller avbryta) aktivitetslänkar, resurskopplingar och aktörsbindningar i samverkan med motparten. Området är därmed nära kopplat
till funktionen av dyaden.
• Strategiutveckling – positionera företaget i ett överordnat nätverk genom att hantera enskilda relationer. Denna positionering påverkar
företagets utveckling på både kort och lång sikt. Medlet för att kunna
positionera förtaget är i vilken grad man som företag lyckas tillföra
värde i form av produktivitet, kapacitet, innovationsförmåga, kompetens etc. till andra företag (vilket innebär att dessa företag själva
internt måste kunna ta vara på relationens potential). Strategiutveckling kan endast värderas i förväg utifrån ett sannolikt händelseförlopp
i ett vidare dynamiskt nätverksperspektiv, dvs. förändringar i aktivitetsmönster, aktörsnät och resurskonstellationer. Inget företag kan
därmed i förväg med säkerhet ha kontroll och kunskap över det
till den nya länken med positiva eller negativa konsekvenser för detta företag (aktivitetsmönster,
cell 3). Förändringen kan även leda till indirekta effekter i form av ytterligare behov av att
genomföra förändringar i form av nya kopplingar (cell 8) eller bindningar (cell 5). Det kan också ge
följdeffekter i form av reglering av tredjepartsrelationer (aktivitetsmönster, cell 3).
3
Man ska dock vara medveten om att det enbart handlar om tänkbara effekter och att schemat därmed har ett begränsat värde utifrån att skapa förklaringskunskap. (Håkansson och Snehota,
1995:45)
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utvecklingsförlopp som en förändring i en relation ”sätter igång”.
Däremot kan de nätverksdynamiska reflektionerna vara intressanta
för att bedöma de sannolika nätverkseffekter man kan förvänta sig
efter relationsutvecklande insatser.
Dessa tre områden är kritiska och i hög grad beroende av dyadnivån och de
affärsrelationer som den byggs av (notera de korsade pilarna i figuren) för
att utvecklas positivt.
Reflektion av utvecklingstendenser i nätverket
Genom att betrakta nätverkslogiken och ett antal karaktärsdrag som utgår
från aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar, kan några
förändringsvektorer beskrivas som pekar ut tänkbara riktningar/tendenser i
nätverkets utveckling. Vektorsdiskussionen utgår från att det inte är meningsfullt att endast beakta en eller två av de tre substanstyperna isolerat,
t.ex. enbart aktörsbindningar, för att kunna reflektera över hur förändringar
beträffande dessa kan tänkas ge strukturella effekter i nätverket. Istället
menar man att de tre substanstyperna samverkar (se figur 3) så att man vid
reflektion om utvecklingstendenser inom en substanstyp, t.ex. aktörsbindningar, bör basera denna på de förändringar i relation till de övriga två substanstyperna (Håkansson & Snehota, 1995:275).
Konsekvenserna med ovanstående resonemang blir att utvecklingen av
aktivitetslänkar och resurskopplingar i förhållande till varandra, ger effekter
på hur aktörsbindningar kommer att utvecklas. Nedan följer en beskrivning
över de tre kombinationsmöjligheter som identifieras (ibid:275-281).

Aktörsbindningar

Kombinera
bindningar och
länkar

Aktivitetslänkar

Kombinera
bindningar och
kopplingar

Kombinera
länkar och
kopplingar

Resurskopplingar

Figur 3. Utvecklingsdimensioner (vektorer) med utgångspunkt från substansbegreppet. Källa
Håkansson & Snehota, 1995:275.
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Utveckling av aktörsbindningar – strukturering/heterogenisering
Relationen mellan resurskopplingar och aktivitetslänkar handlar om
teknologi och ekonomi. Input/output-förhållandet (effektiviteten) i resurstransformationen, både ur företagets interna perspektiv och ur nätverkets
perspektiv, kan härledas från relationen mellan resurskopplingar och aktivitetslänkar, dvs. från den enskilda dyaden. När resurskopplingar och
aktivitetslänkar kombineras (fokuseras) på detta sätt kan en strukturerande
och en heterogeniserande vektor identifieras, vilka beskriver de två huvudriktningar som utvecklingen av aktörsbindningar kan följa. Strukturering
innebär att existerande aktörsbindningar stärks tack vare att länkar och kopplingar knyts hårdare mot varandra. Heterogenisering innebär att existerande
aktörsbindningar försvagas och att nya aktörer kommer in p.g.a. att kopplingar och länkar blir mer lösliga, varvid nätverket tenderar att omstruktureras. En heterogenisering kännetecknas därmed av nyskapande som märks i
nätverket, inte bara av omflyttningar.
”Nya” nätverk tycks ha en större potential för omstrukturering än äldre, dvs.
de tenderar att gå mot heterogenisering. Samtidigt är ”nya” och ”gamla” nätverk i praktiken inflätade i varandra, varför styrkan i denna restruktureringstendens är beroende av hur företagen betraktar sin nätverkshorisont. För det
enskilda företaget är denna nätverkshorisont viktig att ta ställning till, eftersom de utvecklingsåtgärder som företaget vidtar i sina relationer till andra
aktörer bör vara tydliga med avseende på vilken vektor (utvecklingstendens)
som man identifierar och som man därmed också oftast avser att styra sina
ambitioner efter.
Utveckling av resurskopplingar – specialisering/generalisering
När aktörsbindningar och aktivitetslänkar kombineras kan en specialiserande och en generaliserande vektor identifieras. När länkar och bindningar knyts hårdare gentemot varandra går nätverket mot en specialisering,
varvid existerande resurskopplingar stärks och tenderar att bli mer specialiserade. När länkar och bindningar lösgörs från varandra utvecklas resurskopplingarna i generaliserande riktning, vilket tenderar att ske när några
aktörer försöker länka sina aktiviteter med nya motparter varvid standardisering ofta äger rum. Generaliserande tendenser på resurskopplingar äger
t.ex. rum när teknologin görs mer kompatibel (utbytbar), varvid ökade
möjligheter för samarbete mellan fler aktörer blir möjligt.
Specialiserande processer är alltid evolutionära, medan generaliserande processer både kan vara evolutionära och revolutionära för aktuella resurskonstellationer i ett nätverk. Specialiserande och generaliserande tendenser existerar parallellt med varierande styrkor i ett nätverk. Det är viktigt att företaget lyckas hantera sin egen utveckling med avseende på dessa tendenser.
Design av aktivitetsstrukturen inom ett företag är t.ex. underordnad den

Sidan 12 av (14)

BILAGA 1

inriktning som företaget vill utvecklas mot vad gäller specialisering eller
generalisering av sina resurskopplingar.
Utveckling av aktivitetslänkar – hierarki/heteroarki
För att kunna utföra en aktivitet krävs en specifik uppsättning av resurser.
Tillgängligheten på lämpliga resurser är en begränsande faktor för vad som
kan utföras. Vissa resurser är mer kritiska än andra. Genom att kontrollera
kritiska resurser kan en aktör skaffa sig fördelar gentemot andra. Strävan
efter kontroll är en stark företeelse i affärsdrivande nätverk. Utveckling av
aktivitetslänkar handlar om att kombinera aktörsbindningar med resurskopplingar med avsikten att skapa kontroll över resurser. När aktörsbindningar och resurskopplingar kombineras kan en vektor mot hierarki och en
annan vektor mot heteroarki (utslätning) studeras för aktivitetslänkar. När
bindningar och kopplingar stärks gentemot varandra, stärks också aktivitetslänkarna i nätverket och en utveckling i hierarkisk riktning äger rum.
Denna hierarkiska utveckling kan endera ske genom formella bindningar
(såsom ägande) eller genom informella bindningar med de som har kontroll
över viktiga resurser. Försvagande aktivitetslänkar (utslätning) blir följden
när bindningar och kopplingar går åt motsatt håll.
Vid hierarkisk utveckling ökar kontrollen över resurser, vilket medför ett
måttligt utvecklingstryck. När utveckling mot heteroarki däremot äger rum,
skapas utvecklingsfördelar i nätverket genom att nya aktivitetslänkar uppstår
och gamla försvagas. För det enskilda företaget är dessa utvecklingstendenser viktiga att försöka förstå och så långt det är möjligt, försöka påverka.
Vissa mönster uppträder ofta tillsammans i samband med utveckling inom
nätverk (ibid:283):
• Strukturering, specialisering och hierarki tycks uppträda samlat när
successiv utveckling (evolution) äger rum.
• Restrukturering, generalisering och heteroarki tycks vara typmönster när
mer radikala förändringar äger rum.
Ett företag kan dock samtidigt befinna sig i ett flertal ”utvecklingsriktningar”, dvs. man är del av ett flertal utvecklingsområden i nätverket.
Ett företags hantering av förändringar i nätverket
Ett enskilt företag kan förhålla sig till utvecklingstendenser i nätverket på
två sätt (Håkansson och Snehota, 1995:282): 4
1. Anpassa sig till förändringarna (absorbera)
2. Skapa utvecklingstryck genom att utveckla sina relationer med offensiva
avsikter (generera).

4

Dessutom finns alternativet att inte reagera alls.
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Företaget bör sträva efter att kunna generera utvecklingstryck i nätverket,
dvs. betrakta nätverket med ett managementperspektiv. Samtidigt är erfarenheterna av möjligheten att ”styra” nätverk, att effekterna är svåra att helt
kunna förutse eftersom andra aktörer, ofta tredjepartsaktörer, både kan
medagera och motagera. Nätverksdynamiken kan dock vara till stöd för att
kunna reflektera över hur en aktiv förändringsåtgärd i en relation kan ge
effekter i nätverket i form av riktningar. (ibid.:282)
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Att förstå och att utveckla affärsverksamheter som bedrivs i samverkan mellan ett flertal företag inbegriper problemställningar som inte är lika aktuella vid analyser inom en organisation. Vid inter-organisatorisk verksamhetsutveckling, t.ex. vid utveckling av inter-organisatoriska informationssystem, är de förväntade effekterna inte lika
möjliga att förutse som i samband med intern verksamhetsutveckling.
Vid analys av samverkande affärsverksamheter, såsom vid all analys, styrs utredaren av både perspektiv och de
metoder som används. Med denna utgångspunkt fokuserar avhandlingen på hur perspektiv- och metoddriven analys kan utföras inom samverkande affärsverksamheter för att styra utredarens uppmärksamhet också till relationer
och nätverksdynamiska aspekter.
Den teoretiska grunden utgörs av ett handlings- och affärsaktsperspektiv med utgångspunkt från Förändringsanalys enligt SIMMetoden, samt ett nätverksperspektiv med utgångspunkt från den så kallade Uppsalaskolan.
Genom denna deduktiva ansats och med empiriskt stöd från två genomförda studier inom turismnäringen, har
metodvarianten Nätverksinriktad Förändringsanalys enligt SIMMetoden utvecklats, vilken baserar sig på en perspektivväxlande strategi. De empiriska studierna bidrar dessutom till ökad förståelse för kommunikation och utveckling inom samverkande affärsverksamheter.

Nyckelord
Keywords

Affärssamverkan, förändringsanalys, verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, strategiska allianser, nätverk,
metod

