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Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln

Prakademikerna i krAftkonsortiet inför resan (bilden togs i starten
av programmet).
Bakre raden fr v: Christer Kedström, Anders Ericson, Leif Melin
och Håkan Bohman.
Främre raden fr v: Per Odenrick, Marianne Sökjer-Petersen,
Håkan Boter, Lars-Erik Norbäck och Anders Melander

När jag tillsammans med professor Leif Melin åkte till Stockholm i december 1999 för att presentera hur vi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping såg på hur ett expertkompetensprogram skulle utformas, kunde jag inte i min vildaste
fantasi föreställa mig att jag skulle jobba med detta under större
delen av min tid i sex år. Det har verkligen varit en mycket
intressant och utvecklande resa. Ett uppdrag som samtidigt har
varit ett enda stort affärsutvecklingsprojekt: ett sökande efter
bättre och krAftfullare metoder för att utveckla relationen mellan akademin och mindre företag.
krAft är alltså i sig ett affärsutvecklingsprojekt. Ett projekt
som har resulterat i en mängd olika relationer, mellan akademin och näringslivet, men också i nya relationer mellan deltagare inom näringslivet, mellan företagens vänner och akademin
och inom akademin.
Resultatet av krAft, utöver det som hänt i grupperna, är
även bland annat de böcker som sammanfattar grundtankarna
i konceptet (Homo Pracademicus) och våra metoder (krAfttag
– denna bok!). Det mest värdefulla är dock att det har etablerats
ett relativt väl fungerande koncept för samproduktion mellan
akademi och näringsliv. Ett konkret värde som det gäller att
bevara och utveckla.
Resan för krAft har pågått i sex år, men den är alltså på intet
sätt avslutad. Skall Sverige fortsätta utvecklas, måste samhället
bättre ta tillvara den potential som finns i de mindre företagen.
krAft har tillsammans med andra expertkompetensprogram visat på att den potentialen kan förverkligas krAftfullt när dessa
företag samverkar med högskolan. Men det krävs både mer insatser och uthålligare insatser för att genomgripande effekter
skall uppnås. Du som läser denna bok vill säkert vara med och
arbeta för att sådana effekter skall uppnås. Jag är övertygad om
att du då kommer att ha stor nytta av de samlade erfarenheter
som presenteras i denna bok.
Förhoppningsvis kan boken fungera som en GPS i utvecklingsdjungeln!
Anders Melander, Programdirektör i krAft





Utveckling i småföretag
– en lönsam modell
Den här boken handlar om hur mer än sexhundra företag ökat
sin lönsamhet, hittat nya produkter, tjänster och marknader
och tryggat sin fortsatta tillväxt och uthållighet. I programmet
krAft – kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och
tillväxt – har dessa småföretagare arbetat med sin strategiska
affärsutveckling, med goda resultat.
Boken handlar om de små sakernas betydelse, om gränsöverskridanden och om hur detta leder till affärsutveckling.

Bokens avsnitt
Boken inleds med en kort presentation av krAftprogrammets
ramar.
Så följer bokens längsta avsnitt, där företagare och handledare i krAft intervjuas om sina erfarenheter. Teman i dessa berättelser är gränsöverskridanden och de små sakernas betydelse.
Under en särskild rubrik har vi sedan samlat en del praktiska
verktyg, metoder och tips som har använts i olika krAftgrupper. Många av dessa metoder anknyter direkt till arbetet som
beskrivs i intervjuerna.
I det följande avsnittet berättar vi om hur arbetet i krAft
utvecklat det konkreta samarbetet mellan högskola och småföretag. Vi ger glimtar ur teorier som beskriver det lärande
och de nya kunskaper som följer ur samverkan mellan forskare
och praktiker. Vi introducerar prakademikern – den praktiskt
inriktade forskaren och företagaren som rör sig hemtamt med
teorier som är användbara i verksamheten. Vi har också bett
forskare med inblick i krAftprogrammets arbete att reflektera
över bokens texter. Deras reflektioner finns återgivna på olika
ställen i boken.
Slutligen redovisar vi resultat av krAftprogrammets arbete:
påverkan i företag, men minst lika viktigt också påverkan på
högskolornas arbete. Vi diskuterar det strukturkapital som
byggts upp av ny kunskap om hur man kan arbeta med utveckling i småföretag.
Allra sist i boken finns en omfattande litteraturlista för den
som är intresserad av vad som har skrivits om krAft.



Gränsöverskridanden
En viktig framgångsfaktor i entreprenörskap är förmågan att
hitta nya perspektiv och överskrida gränser – att finna nya marker. krAftprogrammets inneboende styrka ligger i att det har
skapat tillfällen för sina deltagare att lyfta blicken över vardagen och få perspektiv på sin verksamhet. Tillsammans med andra har de kunnat börja tänka nytt. Detta gränsöverskridande
har en poäng i sig. Det är drivkraften för förändring. Hos deltagarna – företagen och forskarna –har krAft inspirerat arbete i
ny riktning. Många av resultaten är rimligen inte så synliga på
kort sikt. Vissa resultat går däremot att avläsa genast. Många
deltagande företag har uppfyllt programmets affärsmål; de har
förändrat sin organisation, ökat sin omsättning och funnit nya
produkter eller marknader. Vi kan också se påverkan av dessa
gränsöverskridanden vid de universitet och högskolor som deltagit: de har skapat nya kurser och utvecklat nya former för
samarbete med småföretag.

De små sakernas betydelse
Det är de många små sakerna avgör om en verksamhet går
framåt. Det finns ingen quick-fix. Det gäller både för småföretag och för högskolor. Det är därför vi har velat skildra förändringsarbetet i berättelser inifrån, genom att deltagare själva
berättar om de många små stegen.

Ett gemensamt krAfttag
Småföretagen är många och de är i högsta grad olika. Därför
skildras i boken utveckling i småföretag från olika delar av
landet, ur olika branscher och med olika filosofi för sitt företagande. Det gemensamma för dem alla är att de har bidragit
till att utveckla en modell för hur högskolor och universitet ska
kunna vara resurser också för de små företagen – ett gemensamt
krAfttag.
Vi som har skrivit boken har jobbat i krAftprogrammets nätverk. Här har vi mött ett hundratal småföretagare i de mest skiftande branscher och många engagerade forskare som vill göra
sin kunskap tillgänglig utanför akademin. Det har varit en inspirerande resa. Vi hoppas att du också inspireras i läsningen.

Författarna


Kompetensutveckling,
reflektion, Affärsutveckling
och tillväxt = krAft
Bokens första avsnitt berättar kort om uppläggningen av
krAftprogrammet, om dess ramar och arbete.
2000 inledde KK-stiftelsen arbetet i krAft, och 2002 blev det
ett nationellt program. Programmet avslutas 2006, och den
här boken ingår i krAfts ”testamente” till eftervärlden.
krAft ingår i en större satsning på småföretagens utveckling:
Expertkompetensprogrammet. I Expertkompetensprogrammets
olika delar stöttas småföretag specifikt efter olika branscher
och behov (livsmedel i Meny, ny teknik i TekniQ och Minst,
design i ProDesign och upplevelseindustrin i Aha).
Det mer generella programmet för strategisk affärsutveckling
kallade man krAft. Akronymen står för kompetensutveckling,
reflektion, Affärsutveckling och tillväxt. A har stor bokstav
för att markera programmets fokus. I krAft siktade man inte
på att specifikt utveckla teknik eller särskilda branscher. Här
skulle alla slags småföretag själva identifiera sina behov av ny
kunskap för tillväxt och hållbart företagande.



krAftprogrammet
KK-stiftelsens (den statliga stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling) uppdrag är att arbeta för att stärka Sveriges
konkurrenskraft och den inriktar sig på de små företagen. KKstiftelsen arbetar för att stärka svensk forskning och öka kontakten mellan högskola och näringsliv. Målet är att näringsliv
och akademi ska samarbeta så att svenska företag får tillgång till
den kunskap som finns vid landets universitet och högskolor.
För att främja tillväxt och lönsamhet i näringslivet har KKstiftelsen initierat satsningen Expertkompetens. Universitet,
högskolor och industriforskningsinstitut etablerade tillsammans ett antal konsortier, som utifrån företagens behov skapat varaktiga former för ömsesidig utveckling av kunskap och
kompetens. krAftprogrammet är ett av dessa expertkompetensprogram.
krAft inleddes som en försöksverksamhet 2000–2002, och var
sedan verksamt som nationellt program perioden 2002–2006.
Målet för krAft har varit att ”utveckla och distribuera vidareutbildning på kvalificerad nivå för mindre och medelstora
företag. Utbildningen ska höja de deltagande företagens kunskapsnivå vad gäller affärsutvecklande verksamhet, till exempel
genom att bidra till skapandet av varaktiga lärstrukturer.”
Programkontoret har haft sitt säte vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. Det var forskare där som utvecklade programmets innehåll tillsammans med kollegor vid
Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Umeå universitet och Lunds universitet.
Mer information om KK-stiftelsen och krAftprogrammet
finns på verksamheternas hemsidor:
KK-stiftelsen www.kks.se
Expertkompetensprogrammet www.expertkompetens.se
krAftprogrammet www.kraftprov.nu.

627 företag i 101 grupper
När krAftprogrammet lanserades hade projektledningen räknat med att kunna starta totalt 60–70 krAftgrupper. Intresset
blev större än så: i slutfacit ser vi att 627 företag arbetat i 101
grupper över hela landet.
Satsningen skulle nå småföretagen. Enligt krAfts definition
(och EUs) är det företag som har färre än 250 anställda. Statis-
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Antal anställda
1–9 anställda
10–49		
50–250		
mer än 250

29%
52%
16%
3%

Sponsorer
Industri 60%
Service
30%
Resten
10%

tiken visar att krAft har lyckats väl att nå ut också till de riktigt
små. En tredjedel av företagen som har deltagit har färre än nio
anställda. 80 procent av företagen har färre än 50 anställda. Ser
man till branscher, är det industriföretagen som dominerat.

Många olika branscher
Idén i krAft var att skapa samverkan mellan akademin och småföretag i alla olika branscher. Och det är en mångfald av verksamheter som deltagit i krAftgrupperna. Här är exempel på en
handfull av dem:
Marknadskommunikation – verkstadsmekanisk industri – bilverkstad – snickeri – livsmedel – belysning – plasttillverkning
– åkeri – frisör – bilskola – fastighetsbolag – friskola – farmartjänst – detaljhandel – hotell – restaurang – IT – industri
– dörrtillverkning – hälsovård – gjuteri – verktygsmakare – industritjänster – inredningar – byggföretag – arkitekt – butiksinredning – skogrossist …
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Efter avslutat arbete har deltagarna fått utvärdera krAft:
• 86 procent av deltagarna är nöjda.
• 50 procent av deltagarna rapporterar om lyckad affärs
utveckling för företaget.

krAftmodellen
I krAftkonceptet arbetar företagsledare i grupp tillsammans
med en projektledning från högskola eller universitet. Här är
grundmodellen för en krAftgrupp:
• En grupp med fem till sju företag (två personer
från varje företag).
• Tolv arbetsdagar under tolv månader.
• Tre dagars individuell rådgivning per deltagarföretag.
• En innehållsledare och en processledare.
• Deltagare och projektledning utvecklar innehållet.
• Flexibelt lärande. Inget färdigt schema.
• Avgift 38 350 kr per deltagande företag.
Företagen i krAftgruppen bestämmer själva sitt utvecklingstema. Till gruppen knyts utvecklingsresurser, i första hand från
akademin. Företagen betalar en avgift, och krAftprogrammet
betalar motsvarande summa. Det innebär att en grupp har haft
en arbetsbudget på ungefär 400 000 kronor.

KrAftledning – två personer i ett team
Till sitt stöd har krAftgruppen två personer i ledningsteamet:
en forskare från högskola eller universitet (innehållsledare)
samt en processledare, ofta en affärsutvecklingskonsult, någon
som arbetar med småföretagsutveckling i praktiken (krAfthandledare).
Detta dubbla ledarskap har varit en grundpelare i krAftkonceptet, och en framgångsfaktor i arbetet. Konsulten och forskaren tillför olika slags perspektiv och kunskap. Tillsammans
bildar de två handledarna ett team. De coachar gruppens arbete
och mäklar samman deltagarnas kunskapsbehov med externa
resurspersoner. I första hand knyts personer från högskola, universitet och forskningsinstitut till krAftgruppen.
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I programmet har de här två funktionerna också ibland kal�lats exempelvis projektledare respektive processhandledare, och
här i boken kan det alltså förekomma att de ibland kallas så av
dem vi har intervjuat. I den här boken försöker vi själva vara
konsekventa och kallar forskaren i teamet för innehållsledare
och konsulten för krAfthandledare. När vi menar båda i teamet
tillsammans, hoppas vi att det framgår av sammanhanget, och
då kallar vi dem för handledare, krAftledning eller projektledning.

Inget schema. Inga lärare. Vad är det här för en
kurs egentligen?
I början var det inte helt enkelt att sälja in krAftprojekt. Det är
lite svårt att beskriva vad företagen får för de 38 350 kronorna.
Men när några grupper väl startat, blev det så småningom en
ketchupeffekt. Många ville vara med. Ryktet spred sig att krAftgrupper var något annorlunda, något som verkligen var både
roligt och lönande att vara med i.
Men så här kunde det låta när en handledare ringde upp en
småföretagare:
– Hej. Skulle du vilja vara med i en krAftgrupp och arbeta
med strategisk affärsutveckling tillsammans med andra småfö-
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retagare? Det är högskolan som bjuder in. Vi tänker stödja småföretag här i regionen med den kunskap som finns hos oss här
på högskolan. Det är ett ettårigt program med tolv träffar.
– Nä, det har jag inte tid med, förstår du. Jag har ett företag
att sköta. Tolv dagar!!! Inte hinner jag gå på kurs.
– Vi tänkte nog mer eller mindre lova dig att du hämtar in
den tid du satsar, eftersom ditt företag kan tjäna mer pengar
om du är med. Genom den här insatsen kan du förbättra dina
affärer.
– Jamen, det här är ju ett vanligt litet företag, inga högskolegrejer direkt. Jag kan aldrig tro att högskolan skulle vara intresserad av mina vardagsproblem.
– Det är vi. Vi är mycket intresserade av att stödja alldeles
vanliga småföretag. Vi tycker det är synd om vi på högskolan
inte kan bidra till utveckling här i vår närmaste omgivning. Vi
sitter ju på en massa kunskap, som småföretag kan använda.
Det är också intressant för våra forskare att ha många och olika
sorters företagskontakter. Och vi har massor av studenter som
vill göra examensarbeten.
– OK. Vad är det för kursplan? Och vad kostar det?
– Nja, vi har ingen kursplan. Det är olika från gång till gång.
Varje grupp bestämmer själv vad den vill arbeta med. Deltagarna formar innehållet.
– Va?! Har ni inget schema?!
– Nej. Vi har bara en tidsram på tolv dagar. När gruppen har
bestämt vad man behöver utvecklas på, så hjälper projektledningen till att hitta lämpliga experter som kommer till gruppen
med sin kunskap. Inga lärare, men det finns en projektledare
från högskolan som håller i arbetet tillsammans med en konsult.
– Vad är det för kurs? Inget schema. Inga lärare. Och du sade
aldrig vad det kostade.
– Det är ingen kurs det här, utan mer ett gemensamt utvecklingsarbete. Som en studiecirkel ungefär. Det är inga lärare,
utan handledare. Det kostar 38 350 kronor för två personer från
ditt företag.
– Studiecirkel? Jag tyckte du sade att högskolan var med och
höll i det här? Det blir väl föreläsningar i alla fall?
– Nej, det blir inga föreläsningar. Men vi bjuder in experter
från till exempel högskolan för att hålla en dialog kring sådant
gruppen vill arbeta med. Men mest kommer ni nog att lära er
av varandra. Vi kallar det för nätverkslärande. I gruppen delar
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ni med er av era olika kunskaper och erfarenheter. Ni får perspektiv på den egna verksamheten, och ser hur ni kan utveckla
den.
– 38 000 kronor. Inget schema. Inga lärare. Och vi gör jobbet
själva. Skumt. Vad är det ni tar betalt för egentligen?

När programmet avslutas har 627 småföretag arbetat i 101 krAftgrupper och kan berätta om hur kompetensutveckling och reflektion ger
affärsutveckling och tillväxt. I den här boken vill vi berätta om hur
det går till när man utvecklar småföretag utan schema, lärare och
föreläsningar genom att upprätta förtroendefulla och långsiktiga
kontakter mellan småföretag och högskola eller universitet.
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Att överskrida sina gränser
krAftprogrammets inneboende styrka ligger i att det har skapat
tillfällen för småföretagare att lyfta blicken från vardagen och
få perspektiv på sin verksamhet. I det här avsnittet har vi bett
företagsledare och handledare att beskriva sin resa i krAft.
Det är berättelser om gränsöverskridanden, och om hur små
förändringar kan få stor verkan:
Företagaren som blev forskare beskriver vikten av att gå
”från hårt till mjukt” i byggbranschen, att ta in människan i
byggprocessen.
Forskaren som blev företagare beskriver hur den
entreprenöriella miljön i krAft fick henne att våga ta steget
och starta eget.
Företag i traditionell mogen tillverkningsindustri har
sett vinster i samverkan: innovation och gemensam
marknadsföring.
Företag som var små och osynliga var för sig har tillsammans
utvecklat krAftfull närvaro och inflytande i sin region.
Företag och högskola har byggt en så krAftfull modell för tillväxt
att den skrivits in i regionala utvecklingsplaner.
Företagare har professionaliserat sin företagsledning med
ändamålsenliga verktyg som aktualiserats i krAftgruppen.
Företagare har utvecklats från framgångsrikt företag till
mycket framgångsrikt – gasellföretag två år i rad.
Gymnasieskolor har implementerat metoder från
näringslivet in i skolvärlden (där mycket av logiken från
offentlig sektor lever kvar).
Företag har knutit samman det som var lösa länkar till
en hel livsmedelskedja, som genererat nya tjänster och
produkter.
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Företagaren som blev forskare:
”En utmaning!”
När Lasse Sunding i Lomma gick in i krAftprogrammet hade
han några år tidigare sålt det byggkonsultföretag han startat
1983. Han arbetade kvar som vd och ville nu hitta vägar att utveckla sig själv och verksamheten. Företaget gick bra, men han
kände att det var dags att hitta nya utmaningar. Lasse skrev in
sig vid universitetet som doktorand, och hösten 2006 presenteras licentiatavhandlingen vid Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för projekteringsmetodik vid Lunds Tekniska
Högskola.
Nu har Lasse tagit tillfällig paus från näringslivet för att
kunna arbeta med sin doktorsavhandling inom området ”målinriktat samarbete” på heltid. Den nu aktuella licentiatavhandlingens preliminära titel är ”Mot en metod för gemensamt värdeskapande i byggbranschen”.
Lasse deltog i en av de allra första krAftgrupper som startade, i början av 2001, Löddegruppen (eftersom de första mötena
hölls i Löddeköpinge i Skåne). Där var Lasse med som vd för
BODAB AB.
Arbetet i krAft födde en önskan hos honom om att gå vidare
och beskriva vad det är för ny slags kunskap som skapas i en
krAftgrupp. Reflektionen gav mersmak. Han ville tänka vidare
kring det som gruppen arbetat med och skriva om att det är
dags att överge stuprörstänkandet och inte skilja med vattentäta skott mellan teknik, organisation och produktutveckling.

Byggkedjan synas inifrån
När Löddegruppen avslutades föddes en idé om ett liknande
arbetssätt för utveckla byggbranschen. Detta resulterade i
ByggkrAft, en grupp där byggproffs gemensamt analyserade
hela byggkedjan under rubriken ”Djupreflektion kring byggandets problematik”. I gruppen fanns erfarna aktörer från beställare, arkitekter, byggledare, entreprenör, olika teknikkonsulter,
forskare med flera.
Byggbranschen brukar beskrivas som konservativ, korrupt
och som ett system där reviren mellan olika kompetenser är
klart markerade. I ByggkrAft har man försökt förstå vad som
händer och varför det händer, för att försöka finna lösningar till
hur processen kan fungera bättre, smidigare och mer lönsamt. I
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ByggkrAft kom företagarna fram till att
det var dags att gå ”från hårt till mjukt”.
Ska kedjan fungera bra, behöver man se
över alla delar – och inte glömma att de
viktigaste komponenterna är de människor som ingår.
Erfarenheterna från ByggkrAft redovisas och diskuteras i Lasses licentiatavhandling.
– Vi arbetar med förändring. Då är det
viktigt att fundera över människor: människans funktion, hur funkar vi? Vilka
drivkrafter har vi? Hur går lärande till?
Vad hindrar oss? Försvarsmekanismer
– vad innebär de och vad ställer de till?
Byggbranschen har studerats många
gånger från ett utifrånperspektiv, men – Det är dags att ta in beteende
skillnaden i krAftgruppen är att man vetenskapen i byggprocessen,
jobbar inifrån branschen, med konkreta säger Lasse Sunding, bygg
företagaren som blev forskare.
företag, säger Lasse.
Lika självklart som vi räknar på
– Det finns flera skildringar av hur
hållfastheten i den tekniska
världen ser på oss byggare. En känd stat- processen behöver vi titta på
lig utredning är Skärpning Gubbar, en den viktigaste länken i bygget:
framställning som är kritisk mot hela människan!
branschen. Min hypotes har varit att vi Foto: Susanne Johansson
i branschen har en rigid och ofullständig
problemformulering. Om vi kan se problematiken på ett annat sätt hittar vi nya lösningar. Vi är nämligen duktiga på att finna lösningar på de problem vi ser.
– I ByggkrAft har vi arbetat med vårt naturliga försvarsbeteende. Avsikten har varit att uppnå ”double loop learning”
genom att lyfta tillbaka tankarna mot deltagarnas eget resonemang.

”Det är oprofessionellt att inte ta hänsyn till
människan”
– Det är inget problem att jobba med det i en krAftgrupp. Jag
har plockat fram och jämfört processen med kända tekniska
modeller ur byggprocessen. Vi arbetar ju till exempel med det
bärande systemet. Så inför jag det problemlösande systemet.
Sedan är det lätt och intressant att göra paralleller mellan syste-
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skolan och krafthandledaren från konsultvärlden eller näringslivet. Fungerar inte samarbetet i krAftledningen fungerar inte
heller gruppen.
– krAftkonceptet är ju utvecklat inom akademin, och den
kulturen är stark. Den kan krocka med vissa konsulters arbetssätt. Det är något att vara observant på. Vi bidrar med olika
saker, ibland i alla fall. Det lönar sig troligen att jobba mer med
innehålls- och krafthandledarna, och ge dem stöd. Det är viktigt att de har en samsyn kring pedagogiken.
– Handledaren behöver inte lösa företagens problem. Uppgiften är att ge dem verktyg och en tilltro till sig själva att kunna
lösa sina egna problem. Resultatet av krAft följer alltså av det
jobb som företagaren gör, inte det jag gör som handledare. Frågor för handledarna är ”hur skapar vi insikt?” och ”hur är jag
en bra coach?” – för det är ju det man är som processledare.
– Det går inte bara att sätta sig och tro att man kan prata om
lärande. Man måste ha en gemensam plattform, ett intresse av
att komma dit och en gemensam utgångspunkt. Ju mer eget
intresse man har, desto bättre är det tror jag. What’s in it for
me? Det måste vara tydligt.

En arena utanför vardagsfrågorna
krAftprogrammets grundläggande ramar har annars fungerat,
anser Annika:
– Att det är två personer som deltar från varje företag är bra.
Om man är ensam från företaget, så är man själv entusiastisk
men har ingen som delar ens upplevelser. Det blir svårt att få
något att hända i företaget. Erfarenheter både från krAft och
liknande ALMI-koncept, till exempel LIFT-programmet, visar
att även de som jobbar nära varandra i företaget inte pratar särskilt mycket i det vardagliga arbetet om frågor som exempelvis
ledarskap. Att det är två som deltar betyder mycket för samarbetet och utvecklingsarbetet på lång sikt.
– krAfttiden, ett år, är lite kort, tycker jag. Det tar tid att växa
in i gruppen, och det tar tid att förstå att man själv är ansvarig
för arbetet i kraft. Kanske skulle folk bli avskräckta om det var
två år. Men ska man ha med hela företaget, som tanken varit i
krAft, är det viktigt att ha tid på sig.
– Priset – det är en svår diskussion. De företag som vi jobbade med betalade själva. Beloppet kan verka högt. Men om
man verkligen vill vara med, så kan man hosta fram pengarna.
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Här dansar en egen företagare: forskaren Annika Hall inspirerades av sitt
arbete i krAft att våga satsa på sitt stora fritidsintresse. Idag driver hon
kurser i fysisk och mental träning parallellt med forskningen. ”Träningskonceptet bygger på samma slags idéer som krAft”, säger hon. ”Att försöka
förstå sig själv på ett nytt sätt och att utveckla sig själv tillsammans med
andra i en grupp.” Foto: Susanne Johansson

Men om man upplever att man inte får valuta för pengarna, då
är det mycket pengar förstås. Jag tror deltagandet ska få kosta
något.
– Grupperna bör bestå av minst fyra – fem företag och ett
tiotal personer, så som konceptet säger. Vi var tre företag i vår
första grupp och det var för få. Det blev för lite dynamik.
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Varje företagare tror att hon eller han är unik …
Vilket är bäst – en grupp med liknande företag eller med olika?
– Homogena eller heterogena grupper – jag tror inte att det
är en avgörande fråga. Bättre att de som kommer är intresserade av det tema som man tar fram. Vissa grupper kanske blir
homogena, om det exempelvis handlar om att utveckla en specifik bransch.
– Det finns ju ofta en föreställning hos företagen om att ”just
vårt företag är så unikt att vi inte kan prata med någon annan”.
”Vår bransch är unik.” ”Våra produkter är så speciella.” Men
det beror ju på vilket tema man väljer i gruppen. Om man har
ledarskap som utvecklingstema kanske man lär sig av olikheterna i stället.

Ju mer internat, desto bättre
Annika har varit innehållsledare i två krAftgrupper.
– Vi träffades en gång i månaden, alltid under internat. Ju
mer internat, desto bättre. Det var här diskussionerna kom
igång, på kvällen med en öl. Eftersnacket är viktigt.
– Från början och under hela vägen arbetade vi med företagens egna projekt. Ibland gjorde vi projekt som var gemensamma för hela gruppen. När vi rekryterade företagen var det
ett säljargument att man skulle få genomföra företagsspecifika
projekt och få egna dagar med en konsult, en forskare eller med
studenter. Konsultdagarna fungerade bäst när de var klart relaterade till gruppens utvecklingstema. Då kunde företagen omsätta temat i praktiken i sitt företag.
– I starten fick företagarna tala om vad de ville jobba med,
vi gjorde ett slags mindmap. Sedan fick de specificera frågorna i
olika moment med minsta gemensamma nämnare. Motivation,
organisation, företagskultur, värderingar, etik var några av frågorna som kristalliserades fram. Vi började med ett tema och
betade av det. Och sen letade vi reda på rätt resursperson. Det
växte fram. Det fanns hela tiden en röd tråd i processen.

Den röda tråden kanske är en väv?
– Eller det kanske är en väv och inte en tråd? I efterhand ser jag
att vi som innehållsledare skulle ha kunnat vara tydligare och
använt bilden av den röda tråden – eller väven? Vi kunde ha
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synliggjort väven eller tråden, haft den som ett stående inslag
vid varje tillfälle, som en genomgående diskussionspunkt.
– Handledaren kan hjälpa till att visa den röda tråden, knyta
samman ämnet för den enskilda träffen med gruppens övergripande tema. Metodmässigt skulle man till exempel varje gång
kunnat arbeta med en gemensam mindmap över helheten och
delarna. Men det är sådant som jag börjat tänka på i efterhand,
den sortens metoder hade jag ju inte prövat tidigare.
– Min roll som handledare var att jag förde in saker som deltagarna inte tänkte på. Jag var också ofta den enda kvinnan, jag
var det lite annorlunda kortet. Jag skruvade till samtalet och
lyfte andra infallsvinklar. Jag fick igång en diskussion.

Vilken skillnad mot den akademiska
undervisningen!
– Om jag fått göra om arbetet, så hade jag nog arbetat mer med
gruppdynamiken, med processen i gruppen, och med deltagarnas förväntningar. Under tiden som vi arbetade, förändrade jag
själv också min roll och mitt tänkande kring lärande.
– krAft har förändrat hur jag tänker kring undervisning också inom akademin. I dag betonar jag mycket mer individens
ansvar för sitt eget lärande. Det känns inte längre meningsfullt
att gå in och riva av en föreläsning för studenterna rätt upp
och ner. Det sättet kändes naturligt tidigare, det var ju så man
var lärd och uppfostrad. Vilken skillnad! Genom krAft fick jag
träna ett helt annat sätt att lära, och det har varit väldigt utvecklande för mig som pedagog. Som handledare måste man ju
ha ett helt annat förhållningssätt, och det är något som man blir
bättre och bättre på medan man arbetar.

Nya infallsvinklar ger utveckling
– Det finns mycket företagen redan gör som de inte sätter nån
etikett på. Vi handledare för in verktyg och begrepp: HR, QM,
benchmarching. Den verklighet som begreppen handlar om har
företagen säkert redan själva vridit och vänt på under långa tider. Vi bidrar med etiketter, koncept och teorier, nya aspekter
på arbetet. Vi ger ord och nya redskap. Det gör att man fördjupar sin förståelse, och man får ett nytt sätt att tänka. Med hjälp
av nya infallsvinklar och tankesätt kan företagen utveckla den
verksamhet som de redan har och känner så väl.
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Norrlandsmodellen – ”en djävulusisk utveckling”
– krAft har gjort att det blivit en ”djävulusisk” utveckling inom
högskolan och universitetet. krAftkonceptet med sin behovsstyrning, sammansättningen och lärande i nätverk utgör en
kraftfull modell, säger Edith Andresen och Tommy Roxenhall
vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Idégivare till den norrländska modellen har ytterst varit professor Håkan Boter och Håkan Bohman från Umeå universitet,
som var med och formade krAftprogrammet från början. När
de gick ut och berättade om möjligheten att utveckla småföretag
enligt en ny, interaktiv modell, fick de kontakt med Edith och
Tommy, som sedan dess har varit innehållsledare i fem krAftgrupper. Håkan och Håkan har funnits med som bollplank och
har hållit kontakt med företagen efter avslutad insats.

krAft – en modell för en hel region
I Västernorrland har krAftmodellen kommit för att stanna.
Den har blivit det kvalitetsstämplade sättet att utveckla småföretag. Numera är modellen inskriven i de regionala handlingsprogrammen. Mitthögskolan arbetar tillsammans med samhällspartner för att driva utveckling efter krAfts koncept. Våren
2006 startade Länsstyrelsen i Västernorrland i samverkan med
Nutek, Kommunförbundet och EU Mål 1, Processutvecklingsprogrammet. Detta program bygger på kraftmodellen och omfattar utveckling av nätverk eller kluster och samarbete mellan
privata, kommunala och regionala offentliga aktörer.
– Vi arbetar på tre nivåer, säger Edith och Tommy. På regional nivå, på företagsnivå och på den individuella nivån.

Branschgrupper
Företagen de har arbetat med har utgått från befintliga regionala nätverk, och de fem grupperna har var och en bestått av
företag från besläktade branscher.
• Z-group är en etablerad industrigrupp på 35 företag. Fem av
dem arbetade i krAftgruppen under perioden 2003–2004.
• Kraftgrupp Bank, försäkring och pension 2004–2005.
• Cellulosa 1 och 2 perioden 2005–2006.
• Safety 1 och 2 perioden 2005–2006.
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”För en långsiktighet behövs en slags vänskapsrelation. Successivt bygger
man kontakter som flätas samman. Förbindelserna med den akademiska
verksamheten blir mångsidiga och långsiktiga.” Foto: Tommy Roxenhall

Nya planer, produkter och tjänster
Flera av företagen har i dag konkreta projekt som de driver vidare efter starten i krAft.
• Hackås precisionsgjuteri, som arbetade i Z-group, är ett exempel på hur strategisk affärsutveckling direkt har kunnat
påverka resultatet. Deras projekt gick ut på att genomlysa
samtliga affärsprocesser och implementera lösningar. Ett år
senare hade de ökat sin lönsamhet med 50 procent.
• Exempel på affärsutveckling inom akademin finns också: ett
nytt forskningsinstitut planeras, riktat mot bank- och försäkringsbranschen. Idén kommer som ett resultat av krAftgruppen. Forskningsgruppen om tolv personer som Edith
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och Tommy tillhör, arbetar med en förstudie där länsstyrelsen och en del företag har bidragit med pengar. Sedan är
avsikten att hämta hem Brysselpengar.
• I Safety-nätverket, som består av två grupper, har den ena
gruppen kommit fram till ett särskilt safety-kit, som ska exporteras till regioner som kan vara riskfyllda. Safety-kitet
innehåller information om säkerhetsdetaljer, IT-lösningar,
riskområden, terrorangrepp med mera. Där har företagen
också bakat in sina produkter i en gemensam lösning. Den
andra gruppen arbetar med simulering och håller nu på att
utveckla ett gemensamt koncept.

krAftarbetet
Edith och Tommy har haft nytta av att vara ett team tillsammans med Håkan och Håkan. De har kunnat dela upp arbetet,
och de har fått dialogpartner kring forskningsarbetet:
– Inledningsvis hade Edith all kommunikation med nätverken och ordnade med konferensboende, säger Tommy. Jag har
jobbat mer med att få tag på experter och föreläsare till grupperna. Vi har själva också hållit i seminarier i grupperna. Bland
annat har vi berättat om vår forskning kring strategiska nätverk.

Konsulterna väljs noga
krAftmodellens projektledning består av en forskare (”innehållsledare”) och en konsult (”krAfthandledare”). Edith och
Tommy har samarbetat som innehållsledare, och de har hittat
fram till sin egen lösning på samarbetet mellan forskare och
konsulter, ett samarbete som kräver nytänkande hos båda parter. krAftgruppernas speciella pedagogik innebär ju att innehållet formas av företagen själva – inte av projektledningen.
– Vi hade inne en konsult i den första gruppen, men det
funkade inte så bra eftersom vi inte hade samma bild av krAft,
säger Edith. Vi kom fram till en sak och handledaren eller konsulten gick ut och gjorde något annat. Även om konsulten ville
väl, så arbetade han på enligt sin metod och hade svårt att ta in
andra sätt att arbeta.
– Det visade sig vara bättre att det kom in fler konsulter när
vi gick igenom projektredovisningarna. Då kunde vi använda
dem som bollplank i diskussionerna.
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”Mediala forskare fungerar bäst”
Vid träffarna har Edith och Tommy rekryterat in kollegor från
forskarvärlden för att medverka som experter i en dialog kring
de områden som företagen har velat ta upp. Det är inte heller
oproblematiskt, och där har de lärt sig att välja personer som
fungerar i dialog med företagare.
– Vi försöker alltid ha med högskoleanknytningen när vi väljer experter till gruppen, säger Tommy. Vi har använt oss av
kollegor från flera olika ämnesområden. De som är mer mediala
har funkat väldigt bra. Det finns också såna som inte är lämpliga. Vi hade en tidigare erfarenhet från en ”teoretiker” som var
inne och där deltagarna inte fattade ett smack av vad han sade.
– Flera ämnen drar nytta av krAft, inte bara på vår institution, utan även information, mediateknik, sociologi och andra.
Vi har fått med alla i det här nätverket, de är committade, både
inom och utom högskolan.

”Berikar forskningen”
Och handledarna själva då? Hur har de
fungerat? Och vad har de lärt?
– Jag har lärt hela tiden och blivit säkrare och tryggare, säger Tommy. Och för
mig hänger det ihop och blir en helhet
– vi har ju forskningsprojekt där vi undersöker hur man skapar strategiska nätverk. Det är värdefullt för oss att delta,
och det blir intressanta resultat.
– Vi är inte de som talar om vad
deltagarna ska göra, säger Edith. Vi är
processledare. Vårt arbete är att skapa
en god miljö. Vi bidrar med teknik och
metoder som gynnar nätverkslärande.
Nu kan jag inte tänka mig att arbeta på
ett mer traditionellt sätt. Om jag skulle
få ett uppdrag från ett konsultföretag,
skulle jag aldrig släppa på krAftmodellen
med deltagarstyrning och fördjupande
reflektion.

Flera områden i högskolevärlden
drar nytta av samarbetet med
företagen: teknik och ekonomi,
men också information, media
teknik och sociologi
Foto: Tommy Roxenhall
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