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Denna avhandlings och färdigställande starkt an till dess titel -
Utvecklil1g i san1arbete. Förvisso är det jag själv som s1aivit och tänkt, men utan
stöd som ett stort antal individer bistått mig skulle jag kunnat börja eller
slutföra detta _"'!I"I"....'IIL:l>lr~

Först och främst vill jag framl1ålla nun huvudhal1dledare, Christer Karlsson.
telefonsamtal till honom i mitten av 1995, kom att radikalt förändra hur yrkeslivet
skulle te sig för mig den kommande femårsperioden. Det var tack var Christers
öppenhet för mitt intresse att åter söka mig akademin, som jag kom att börja forska
och skriva denna Det har också varit som bidragit mest till slutförandet,
n1ed utmanande frågor såväl som praktiska lösningsförslag problem. Tack, Christer.

HandledarkolTIlTIittel1 bestod också av Jan Löwstedt och Claes Gustafssol1. Jan har under
hela mina doktorandtid inspirerat stöttat i olika avseenden, inom ramen för
doktoral1dutbildningen, dels genom att ständigt väcka nya spännande frågor laing
avhandlingstexten. Jan hjälpte mig också att ta några extra tunga steg i av
processen, vilka gjorde avhandlingen mer läsvärd. Claes i kraft av sin gedigna
kunskap de stora, svåra frågorna lagt sig om att jag ett övergripande

sortera avhandlingsanalysen. Ett varmt till er

De som har svettats mest med att hantera och bemöta ofärdiga tankarna och
texterna, är nog ändå kollegorna sektionen för Innovations and Operations
Management. Utan skulle projekt möjligt. Jon utgjorde tidigt en
diskussionspartner kopplingen mellan organisationer kommunikation. Han
har även kOl1tinuerligt lagt klarsynthet en nyans pragmatism till avhandlings-
processen, i vilsna stunder en välkommen nödvändighet. Pär har med sina
erfarna ögon läst kommenterat utkast, ovärderlig feed-back och kommit

praktiska lösningsförslag - ett envist och oförtrutet stödjande genom hela
processen. som varit en särskilt intensiv samtalspartner i slutet, provocerade fran1
ständigt lösningar varje detalj, kom kreativa men absorberade
också en mängd s1aivångest. hade samma i början av processen

inledande var också inledningsvis gjorde
doktora11dtiden till en fröjd, men valde sedermera att gå andra vägar, likaså.
Norr kom gick, mel1 bidrog sin närvaro ett kompletterande sätt att se på
saker och ting. Anders kom sent i handlingen och tog sig och an som
jag då trodde var ett manus. Ett innerligt tack er alla!

h~ ~~ ~d ~

till hands samtal kring de avhandlingsfrågoma, mer 17"1"'"1"1117'1"0,111']1

livsfrågorna, har förgyllt livet som doktorand i en mängd Andreas har läst,
och intresserat försökt lösniI1gar mina trevande frågor. Ulf har ett rakt

och sätt kunnat bringa klarhet i ofta grumliga tankar om bland annat IT-



system. En tacksam kollektiv kamrattanke går till Andrew, Anna, Bengt, Gunnar,
Jesper, Johan, Karin, Markus, Pemilla, Sophie, Susanna, Staffan, Sven, Ulrika och
alla ni andra, för fem härliga, spännande och utvecklande höll dessutom
ordning alla praktiska ting vid slutet av processen, vilket gjorde att jag kom i mål. Ett
stort tack även Pål, som med sin entusiasm och säkra AD-hand såg till att omslaget
fick såväl form som furlktion. Ett proffs är ändå alltid ett proffs!

Telia finansierade de tre första åren av mitt avhandlingsarbete genom ett
Björn Norrbom och Torbjörn avsatte dessutom och resurser i ..Il...Il...Il...Il. •...,'-ll-.LJL.L.L.L~;.,....,JL..Il.

och gav projektet den skjuts som då behövdes. Därmed skapades förutsättningarna för
hela avhandlingen. Ett stort tack till såväl Telia som IMIT. Ett lika stort tack är jag
skyldig Handelshögskolan som på ett mycket generöst sätt tog ansvar för att jag skulle
kunna sllltföra skrivandet.

Eftersom jag valt att anonymisera mitt fallföretag, kan jag inte på ett tillräckligt tydligt
sätt framhålla alla dessa individer som timme in och timme ut satt med mig för att
förklara hur komplex produktutveckling går till, varför man gör saker och ting på ett
visst sätt och hur man kan eller inte kan tolka kommunikationsdata mellan olika parter i
detta arbete. Alla dessa människor måste tyvärr förbli anonyma, men ni vet att utall er
vore denna bok itltet, så tack Kjell, Anders, Eva, Magnus, Sven, Lena, ...

Mina föräldrar, Ami och har på ett tidigt stadium lagt grunden för den här resan.
Med deras stäl1digt närvarande stöd och orimligt positiva tolkningar av nuna före
havanden i livet, har jag fått svårt att inse att uppgifter överlluvudtaget kall vara
omöjliga. Denna inställning var nödvändig under avhandlingsprocessens tyngre stunder.

svärföräldrar, Birgitta och Egon, har varit instrumentella för avhandlingen på ett
påtagligare sätt. Hade jag inte några hus bort 11aft tillgång till nalmy, butler, chaufför,
trädgårdsmästare, kock, tvätteri och allt annat som gör livet drägligt, skulle
avhandlingsarbetet fortfarande pågått. Slutet har också närmat sig fortare genom att de
på ett naturligt sätt iklätt sig av påhejare respektive pådrivare. Ett särskilt stort
tack dock Egon, för all hjälp med intensiva språkgranskningsarbetet
avhandlingens slutskede.

Alice och Jacob, blev en bok till slut. Och det var tack vare er mamma, Annika, vars
kärlek och ork fam1s med hela tiden, även i mina mest egocentriska stunder (Någon
gång skall vi återgälda, men frågal1 är bara hur?). Tyvärr kul1de jag av stilistiska skäl

skriva så många 'mitt paraply' i texten som du önskat, Jacob. Men kanske kan jag
det här bakom mig istället gör Alice nöjd genom att äntligen svara jakande på

hennes ständiga fråga.

Jag kommer hem nu.

Uppsala i oktober 2000 Författaren
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1.1
Sven tog en paus, reste sig upp och gick mot dörren för att fylla på vattenglaset som

numera alltid hade framför sig skrivbordet. liter om dagen, hade närings-
fysiologen sagt. "Som om man att springa och hämta vatten hela dagarna, vi

ett jobb att sköta ", hade han med gubbarna på det där
mötet före semestern. nu tyckte att han kände sig när drack mycket.
Han var mer vaken, särskilt på eftermiddagarna.

Och vaken behövde han vara, för om än 2 månader den nya produkten
lanseras, en produkt som varit med att skapa för tre sedan och som levt med
sedan dess, hela långa utvecklingsarbetet. folk bara insett mycket
jobb utvecklingen aven här mojäng kräver, betalt så mycket ",
tänkte Varje vinkel gås igenom och stämmas aven tiondels mU:llnlel~~r

när, en av komponenterna anpassas till och
granskas i minsta Ingenting fick åt Och sedan råga på allt
alla dessa som var inblandade! Först alla komma överens om vad
som måste göras. Det var någorlunda Men därefter kom de riktiga
långbänkarna, när konstruktionsjobbet skulle och ändringsförslag M fl 111 f011J4fl (f

Särskilt svåra var de tjejerna killarna på
marknadsavdelningen. Det var ju att begära ändringar, men vilket jobb för
oss på "Och för han 1/1 fl A",1/1 ,n nrt

när han tog tag i handtaget till dörren, som ut till kontorslandskap där
företagets nästa produkt - därmed också dess framtid -just nu höll på

Väl framme vattenautomaten han ut över konstruktionsavdelningen, som
han kände väl efter närmare 20 år i företaget. Denna oktoberdag spelade
en lysrörsgloria kring som och sina

För som kort
DI()QOlmlOD,D,' i

runt parter,
stämmas av och mot angränsande utvecklingsinsatser. Det var nog att
Il,.,Vll6dH.L(, överens om en sak på telefon eller vid ett möte, men det var först när man
jämförde som man visste, om förändringarna skulle eller ej. "Hur



klarade vi oss någonsin utan de här Han tömde
hastigt det nyss påfyllda glaset, satte ner blå kranen
för kallt vatten och betraktade luftbubblan som vandrade toppen av plastbehållaren
samtidigt som vattenautomaten andades in med ett nästan mänskligt

"Det är mycket som förändrats jag började, inte CAD",
formulerade han tyst för sig själv när sedan tog det fyllda vattenglaset och gick
tillbaka till sitt kontorsrum. Det nya arbetssättet - Systemgrupperna - var den sista i

av ideer som genomförts Sven verkligen på. "Det är
ju klockrent att sitta tillsammans när man komplex produktutveckling och
måste kommunicera mycket och spontant", hade konsulten sagt när de pratat
varandra över en öl efter lite formella presentationen av systemgruppstanken. Och
Sven var en av som hårdast hade slagits för att också leverantörerna skulle ingå som
medlemmar i de grupperna. De blev ju i utvecklingsarbetet och han
trodde verkligen på lite sloganartade formuleringen som hade antagits i protokollet
från ett av de mötena om systemgrupperna sommaren 1995: den nya
strategin blir leverantörerna en viktigare av utvecklingsarbetet om vi
involvera dem tidigt i arbetet kan många onödiga fel undvikas. Det är inte längre vi och
de, utan de är våra Partners". Tanken var att man skulle ha ett nära samarbete med ett
fåtal partners som tog helhetsansvar för produktutveckling och produktion. Å'ven om
man inte ända fram, det hade man på vägen. Han
vandrade mot sitt rum, märkbart stolt över att vara en viktig del av denna
utveckling.

När han tog tag i dörrhandtaget mindes han plötsligt tidigare i veckan,
denna numera slentrianmässiga genomgång av vilka aktiviteter som avslutats och vilka
som skulle klaras av fortsättningsvis. som ansvarade för
tillsammans med externa hade över hur den nya varianten av

den som gjorde det möjligt att och från leverantörerna,
använts senaste tiden. Det var att se hur mycket information som
skickades tillbaka mellan företaget och externa Här fanns ju ett
påtagligt bevis att vi kommunicerade intensivt omgivningen, att vi verkligen var ett
'Extended ' som företagsledningen alltid framhöll! Men var det Peter
hade svarat, när själv frågat vilka leverantörer som var mest aktiva i
kommunikationen? Sven hade så mycket på att ihåg svaret
nästan ordagrant: "Nja, är inte så mycket utan
mest konsulter som vi med", hade Peter sagt. "Konsulter-
aes~sut'om ökade deras betydelse när nya CAD-systemet infördes", tänkte Sven lite

när han slog sig ner skrivbordet. hoppats på att han skulle
säga Partners, att vi nu skulle få bevis för att Partnerstrategi äntligen hade lyckats,
att vi arbetade mest intensivt tillsammans med ". Sven samlade ihop sina pennor -
gula, röda och - i en prydlig rad framför sig plockade
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upp telefonen att Peters internnummer. "Konsulter. i hela fridens namn
och vad znneOllr det?" i huvud Sa1jntl~llJ!t som han det

klickade till i när Peter svarade i sin mO'DUlellelon.

Denna inledande berättels~ ger en översiktlig beskrivning av som h.O~"\Ir))1I1Irta~1C'l

avl1andlingen - produktutveckling och hur en systemintegratör samarbetar med
leverantörer för att utveckla komplexa produkter. Förutom att ge en rniljöbeskrivning
där vissa läsare säkert kan känna igen sig, illustrerar berättelsen också betydelsen av
datorbaserade infonnationssysten1 för att stora datamängder i utvecklingsarbete,
särskilt i samarbete leverantörer. Resterande del av kapitel ägnas åt att
problematisera den inledande illustrationen och åt att diskutera hur problemet studeras.

Det är ofta omöjligt en organisation att ensam produkter,
eftersom de många teknologier. Istället sker produktutveckling i
samverkan mellan orga11isationer - så kallade interorganisatoriska samarbeten. System
integratören, det vill säga den orga11isation som direkt kontakt sllltkundema
och ansvarar för produktutvecklingen, då upp utvecklingsarbetet i delsystem, som
utvecklas av olika organisationer sedan sammanförs ett integrerat system.
Samarbeten av typen höga krav integrationsfönnågan
systemintegratören eftersom är fråga om att sammanlänka arbetsinsatser från
organisationer dels och ibland motsägelsefulla målbilder, dels olika
kompetenser, traditioner och arbetssätt.

Integreringen kräver att organisationerna kommunicerar med varandra. Genom
kommunikationen ges förutsättningar för ömsesidiga anpassningar av planer samt av
tekniska lösningar och administration. Ju komplexare beroendeförhållandena är mellan

arbetsinsatser, desto större kommunikationsbehovet. Kommunikation mellan
människor beror av ansträngningar ömsesidig förståelse, men ett grundkrav för
komn1unikation är ändå informationsöverföring i någon form.

Olika tekniker för informationsöverföring har använts i organisationer, alltifrån muntlig
tradering senare tids medier. Informationste1mologin erbjuder nu nya

annat genom att olika datorsystem samman i
'interorganisatoriska informationssysten1' . Dessa system möjligheter att
effektivisera integrationsarbetet förändra samarbetsformerna.

Frågan som ställs i avhandlingen är hur formerna för samarbete i komplex produkt
utveckling kan komma att förändras vid användande av interorga11isatoriska
informationssystem: Hur förändras kommunikationsmönstren och sättet att fördela
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när samman med nya
informationssystem?

Den presenterade studien
som diskuterar externa

(se
Ragatz et al. De11
Bensaou (1997), Holland (l

hur ny kan komma att
produktutvecklingsarbete i förhållande till externa _.A."'""''-' .... ~......

Resterande inledande kapitel ägnas åt att problemområdet.
förutsättningarna formerna produktutveckling har

förändrats under senare I anslutning till också utvecklingen inom
informationstelmologiområdet. Dessa skärningspunkt utgör studiens

I därpå följande således studier som gjorts inom
specifika område. med denna studie kapitlet avslutas

att centrala begrepp att avhandlingens -..... U'IIJ'-' .....' ........... ",A..L 1"'\'rt:l> C' t=lt>14I1"P>1t"t:lC'

För en ett val, explicit eller implicit, att själv utveckla
produkter eller att externa aktörer göra f>,J "''l,A.'-Il-A. .....'A.A. h1tresserar sig för
de fall där systemintegratören väljer att lägga en stor utanför den
egna organisationen.

Intern leda till fördelar som företagsunika lösningar, hög grad av
kontroll över utvecklingsprocessen och ökad att integrera skilda delsystem. Det

emellertid också att den senaste att
kostnaderna för tillverkning blir höga och att utvecklingsorganisationen vara stor
i förhållande till försäljningsvolymen.

Utveckling med hjälp av externa aktörer undviker flera av riskerna med att låta
interna organisationen ta ansvaret för utvecklingsarbetet. Det följaktligen ett
antal grundläggande varför en systemintegratör väljer att samarbeta med
externa aktörer Systemintegratören tillgå11g till

av aktörer utom organisationens (Pfeffer &
när produktkomplexiteten ökar ger samarbete förbättrad tillgång till

nA,r"i"u,,:n4l4'11n-t:l I-VJ.'l>.ll.J.'JJ.'J;;"'.ll.VA.. Samtidigt samarbete att kostnader och risker delas med
externa aktörer 1989, Ragatz et 1997). Den finansiella risken blir lägre,
eftersom erforderlig utvecklingspersonal i högre grad finns utanför företaget
(Hagendoom 1993) höjden i tekniklösningama kan öka eftersom inom

olika produktdelsystemen kunskap och erfarenhet et al.
Ragatz et Externa i 1"'\1t"1''\1'11111 Lrhlt-,,{TP>~Lrl1J1l"'\n-C'1"'\-rr"'lIP>B.r1-



..L...., .... U''I.A-,_".......... Jl.. ...... u' ............'.........""' ...... genom att kan minska
vv.1~..J..1J..ll.F=.0J:'l..VO"'J..A.u.'u.V.A. samt få tillgång till kunskap och erfarenhet hos

1\.III'lf"'lI..JIhp.rC'A"Y'i 1998, &

..I.'Il..'U'.ll....I.Jl.I}J' ...... "' u .. Jl.U.Jl...I. flo...I.V'..I.Jl..L,_ ...... " ...... .L.A. öka eftersom externa specialister i
.......LJlU'''~ ~l'''-!'>- 1oJ ,/.LU''''' .... Jl..~ .... (Scott 1998: l En systemintegratör med

stora lltvecklingsresurser disponerar ofta tillräcklig kapacitet för att
beläggningstoppar i utvecklingsarbetet men drabbas inte sällan av onödigt stora
kostnader låg beläggning. Genom att produktutvecklingsarbete

når systemintegratören en hög grad av volym- telmologiflexibilitet.
Genom att samarbeta över organisationsgränsema kan systemintegratöre11 förfoga över

stora företagets förmåga resursbas men dess nackdelar:

"The buyer film' s ability to enhance cooperative relationships can often substitute for more
comprehensive fonns of integration and can allow the finn to en1ulate the functional aspects of
large integrated enterprises, without the dysfimctions associated with large size." (Wasti &
Liker 1997: 339)

å
organisations
melian smalt

av produktutvecklingen sker
av att integrera

innebär ökad

När en stor
andra sidan
gränserna. Det
definierade C'l'Y'll l::l> r> 11 ,,,,111 ,ro+nr"'ll"'111l"'ll'Y'llt:.h"1'"

mellan
organisationer
Beard 1984).

Argument för och emot intern respektive extern organisation av
sammanfattas i 'Y'Io.'"'id'1ll""llC'l'ff-."lI01"'II'iO
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Tabell!" Val av prcl(1tlktutvrecJltliJIU!SUP1Pläe:e:: prl.nC]lpIE~lla effekter

Konsekvenser får Intern produktutveckling
produkt-
utvecklaren

Extern produktutveckling

Låg grad av specialisering och låg
kunskapsnivå inom enskilda
teknikområden.

Ökad kunskapshöjd, eftersom
specialister kan bidra med senaste
teknologi för vmje lösning.

Teknologi
utveckling

Teknologi
integrering

Hög grad av specialisering inom
enskilda teknikområden. Hög
kunskapsnivå inom valt område.

Risk att egenutvecklade delsystem
inte innehåller senaste teknologin.

Möj lighet att hemlighålla
information om tekniklösningar.

Integrering internt: hög grad av Mer komplex integreringsprocess över
kontroll på utvecklingsprocessen. organisationsgränser.

Informell integrering; möj lighet att Formell integrering; ändrade
hantera förändrade forutsättningar. förutsättningar kan leda till kostsamma

omfårhandlingar.

Övriga
konsekvenser

Högre finansiell risk.

Försämrat kostnadsläge om
volymen är låg (kritisk massa
krävs inom valje teknikområde).

Unik kunskap inom enskilda
telmologier kan ge strategiskt
unika positioner.

Hög (långsiktig) teknik-och
resursflexibiiitet.

Låg finansiell risk.

Delade tekniklösning med konkurrenter
ger kostnadsfördelar.

Teknologiintegrering som särskilt
kunskapsområde.

Det finns för- med och extern
Organisationer har lnSlag1et av extern produktutveckling
trend som belyses i nästa stycke.

Förekomsten av samarbete i

också öka inom industrier. Inom
23 av produktutvecklings-

relationerna 1989 någon typ av samägande. Resterande del byggde licens-
forsknings- utvecklingsavtal eller leveransavtal teknologi som

delkomponent i den fysiska leveransen et al. 1992). Av de nystartade biotekJ.1ik
företagen 1986 baserades endast 8 procel1t på en moder-dotterbolagsrelation med ett
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existerande bolag i över hälften av företagen hade relationer till
existerande bolag genom joint ventures. Håkansson (1987) fann att
ungefär 50 procent av utveck:lingsresursema i tillverk11ingsindustrin engagerades i
projekt där externa parter var av stor betydelse. Samarbete med externa parter har blivit
en central av strategin hos aktörer i många industriella samn1anhang
(Lorenzoni & Lipparini 1999) och denna utveckling fönltspås fOlisätta. För till exempel
bilindustrin har uppskattats att andelen utvecklingsarbete som utförs av under
leverantörer och andra externa i Europa, kommer att öka från 40 till 50 procent i
början av (Maxton &

Strategin att låta exten1a ta större ansvar för produktutvecklingsarbetet innebär
ofta att systerrrintegratören kan utveckla lika må11ga produkter n1ed en lägre andel fast
anställd personal. Extemalisering av produkutveckling kan därför ses som en aven
allmän 'downsizing' -trend blal1d organisationer, där allt mer arbete läggs utanför den
egna organisationen. Företag vill i allt lägre grad ta på sig ansvaret för fast anställd
personal och mellan 1 minskade antalet anställda i USAs 500 största företag

till 1,2 1998: I syns tecken på samma trend i
framväxandet av företag, som hyr ut personal viss tid för både aval1cerade
engångsiI1satser och rutinsysslor.

Formerna för produktutvecklingssamarbetet också förändrats. Efterhand som
komplexiteten i produkterna ökat har antal teknikområden och det aktörer som
involveras i utvecklingen mångfaldigats. Varje enskilt projekt har blivit mer komplext
och uppgiften att koordinera externt utvecklingsarbete ökat i omfattning (Clark &
Fujimoto Ett sätt att hantera den kon1plexiteten är att minimera antalet
relatiol1er till omvärlden och istället bygga leverantörshierarkier (Smitka 1991).
Systemintegratörens leverantörsnätverk är i sådana fall uppdelat i olika nivåer där denne
kan utnyt1ja en stor mängd men har direkt enbart ett fåtal,
vilka i sin tur kontakt ett (annat) (Smitka, 1991:1
Ur systemintegratörens synvinkel har inneburit fårre antal
leverantörer som var och en svarar en större del av De leverantörer som
har en nära relation till systemintegratören deltar oftast i utvecklingsarbetet. I till
exempel amerikansk utförde leverantörerna direkt utvecklingsarbete i en
majoritet av dessa & Fawcett

Externa aktörer ln'll.rnm'UQ't
G
OtNIDl

Interorganisatoriska samarbeten produktutvecklingen beskrivs ofta som
leverantörers i en av systemintegratören ledd produktutvecklingsinsats (till
exempel Bensaou 1997, & Fujimoto 1991, Ragatz et al. 1997 och Smitka 1991). I
dessa fall finns en central aktör - systemintegratören - och ett antal perifera aktörer -
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leverantörerna. i dessa networks'
(Lorenzani & 1999)1. En sådan syn på produktutvecklingssamarbeten
grunden för studie eftersom fokuserar på komplex produktutvecklitlg, där
systemintegratören vanligtvis har en central och styrande roll (Smitka 1991).

Vikten av att hantera leverantörselationer uppmärksammades i forskning
om det 'japanska undret' - vill säga faktum att japansk industri under efterkrigs
tiden lyckades med konststycket att konkurrrera ut en stor del av västerländsk industri
särskilt inom fordons-, kamera- och elektronikbranschema (Cusumano 1985, Smitka
1991). Japans framgångar inom tillverkande industri tillskrevs bland annat ett
nytt resurseffektivare sätt att planera och utföra utveckling, tillverlming ocl1 distribution
av produkter som benäID11des 'lean production, till skillnad mot det västerländsl(a
massproduktionssystemet (för en utförlig diskussion, se Womack et al. 1990). Analysen
visade bland annat på att japanska konkurrenskraftiga företagell planerade för
integrerade externa aktörers n1edverkan och bidrag till verksamheten. Bland annat
påverkades kundernas efterfrågan så att produktionen kunde effektiviseras, men också
leverantörernas medverkan styrdes av systemintegratören så att
systemet (där systemintegratören var nav) blev så effektivt som möjligt. SITIitka (1991)
beskrev systernintegratörens sätt att organisera sin leverantörsomgiVllingen genom
nivåbegreppet ('tiers'). ett fåtal hade med systemintegratören

varje direktleverantör i sin tur hanterade en egen grupp av leverantörer. detta
sätt skiktades i nivåer.

Demla organisationspril1cip också på produktutvecklingsarbetet
organiserades eftersonl att leverantörerna ta ansvar produkt-
utvecklingen ökade 1980-talet (Smitka :83). Ju effektivare och bättre externa
aktörer bidra produkten1a desto system-
integratören. et al. (1987) menar att japanska i detta
syfte använder sig av ett externt l1ätverk sonl består av tre (l) Leverantörs-

som består av mindre som är
företag som enligt ovan i högre tar på sig utvecklings- testansvar i

produktutvecklingsarbetet), Associerade företag, vilka fungera som råvaru-
Imaterialleverantörer som försäljningsorganisation, samt (3) som
består av antingen företag, eller stat.

l 'Lead-finn networks' bör jämföras med industriella nätverk (till exempel Håkansson & Snehota 1989
och Håkansson 1990, specifikt rör produktutveckling Noren et al 1995) eller sociala nätverk i allmänhet
(Rogers och Kincaid 1983). I dessa nätverksmodeller poängteras inte lika hårt tanken på att det finns en
central aktör. Detta beror bland annat på att modellerna utvecklats från en bred bas av industriella
logiker och ej speciellt rör komplex produktutveckling eller för sociala sammanhang i allmänhet såsom
bysamfälligheter och kommunal verksamhet.
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Imai et att största som påverka
produktutvecklingens produktivitet och .JI..J1."' ... "'-Jl.llJ ........... ~ ....'~.

Utöver materialleverantörer finns också andra typer av aktörer i produktutvecklings
arbetet. Kunderna kan till exempel spela en betydelsefull roll för att vid vissa tillfällen
tillföra kunskap och resurser 1988). I den verksamheten krävs
dessutom ofta att ingenjörsbyråer, prototyptillverkare, managementkonsulter, flera
är involverade (Clark Fujimoto 1991, & Liker 1994, MacPherson 1998).
Tidigare studier inom poängterar att låta av ovanstående typer
ingå inon1 de systemavgränsningar som görs & 1997).

Som inledningsvis nämndes, står k:ommul1ikationen i centrum för denna studie. JJ-i' .....~...............' ......

innefattas olika typer av aktörer, alltså inte bara materialleverantörer. Fokus
informationsöverföring medför också att systemavgränsningama ges efterhand som
produktutvecklingen fortgår mellan aktörer (Rogers &
..... "2l>.J1. ........'V'IA.Jl."'-I> 1983).

därför primärt att
................Jl..Jl.""~U"'''"'''Jl..Il.li.4Jl.Jl.''.&.''' om komplex

kunna ht:l"1',.t~1r't:l en så .JI.._ ....j~8~~~~i~~~~ _1I"'i"'.~I.cb1"Y\Ir'\.1I RrlI som och rf61l1l'''1''YiIt=br1

målet

Kommunikation spelar en när man försöker uppnå två kritiska mål
forsk11ings- och utvecklingsorganisationer. För första måste en sådan organisation
ha information om sin teknologibas. För andra måste
aktiviteter när man med bidrag
från olika tekniska inblandade
organisationerna kommunicerar

Enligt tidigare diskussiol1 är integreringsproblemet särskilt viktigt för komplex produkt-
utveckling är ett tema i senare tids ..... 'IJ.!L~-' ...."!Ul. ........ J1. ....M

& menas att
samtidigt måste i

lL<"'",,"l..)'IJ~IlA-"'''''''''''"'''''' process för att U'IA.....~~...,J1. U' lL<1lA-.....!1.'IA.

möta
funktionell kommunikation.

gäller även När en
en i intresse

att ha över leverantörernas systemintegratörens
måluppfyllelse & Salancik l koordinera ömsesidigt
beroende med omgivningen i de fall man inte utöva ett ägarinflytande, är
genom kommunikation (ibid. s. l Kommunikation gör att en organisation kan
klargöra önskemål om l
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samarbetet. För komplex produktutveckling en stor exten1a blir
kommunikationsbehovet efterson1 111ånga teknologiområden är på olika
organisationer (Dess & 1984). I dessa måste olika grupperingar inom
respektive produktutvecklingsenheter kommunicera över organisationsgränsema. Ett
sätt att effektivisera mellan har varit att utnyttja framstegen

informationsteknologiområdet, särskilt sammanslagningen mellan dator- och tele
kommunikationsteknik.

av

Datorbaserade informationssystem har utvecklats starkt, ibla11d oväntat starkt. IBM
uppskattade på 1950-talet att dess Magnetic Drum - en stordator av tidens snitt med en
informationsbearbetningsförmåga en modem videobandspelare - skulle
kosta 150 000 SEK per månad att och ha en global markl.1adspotential om några
stycken 1998). var bolaget i sin uppskattning av person-
datorns SpridniI1g när 1981. De försiktiga 1I11-rCln1r'1l1lnn~c-n11"'A~nA(::"a.11"'1l"1ldJi

visade sig vara fel och 1995 såldes mer än 75 miljoner i världen. En 1IJ"" u ....

vid tidpunkten 10 000 gål1ger så stor informationsbearbetningskapacitet som
en normal stordator på 1970-talet (Jonscher Utvecklingen över av för
en given framgår av nedanstående

IBM stordator

Digital VAX

10

Cray l

Sun Microsystem 2

IBMPC

0,1

Pentium Chip PC

0,01

1975 1980 1985 1990 1995

le Jämförbar kostnad

Samtidigt som pris/prestandarelationen för informationsbearbetningskapacitet för
bättrats väsentligt, har även överföringskapaciteten inom telekommunikationsområdet
och kostnaden för denna haft en markant positiv utveckling. Som jämförelsebas kan
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kostnadenNew York,
2).

o

50

150

100

250

200

användas ett 3-minuters
minskat kraftigt 1900-talets senare hälft

($)

300

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995

2e Jämförbar l{ostnad för ett samtal mellan London och New
York 1

Under framförallt och särskilt dess senare hälft den tekniska
utvecklingen inom informationsteknologiområdet inriktats mot att koppla i110p olika
datorer i nätverk. Förutom att man byggt och företag
har också det publika telekommunikationsnätverket tagits i byggts ut för att
möjliggöra snabb överföring av stora informationsmängder olika datorer

organisationer som är till ett 1I>J .......J.Jl..Jl. ....."' ...

varandra.
kallats '(informationsteknologi-)konvergens', med avses att

t-P>i,I=l>Lr'~1l"Y'Il1l"Y'll11n11.r-:l1r1A1nCl·It-r11ct1n1111d1r vävs samma11 i transparenta system (Essler
1998: 14-20) 2.

och av
aktivitet

IT-konvergens utgör
intresserar sig nänlligen

lntorrna1:l0Ilss'ystem som
lnt,er()rgan:lsatorls.k:a informationssystemen

2 Telekommunikationsutrustningen utgör bäraren av datakommunikation. Telekommunikation refererar
vanligtvis till analog kommunikation över telenätet medan datakommunikation refererar till digital
kommunikation. Interorganisatoriska informationssystem bygger på den digitala kommunikations
dimensionen (Essler 1998: 14)
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"V.lL~Il.lL'-'.lL'-'~.lL som t=-o,V.II..II.V.II.'...,.II.Jl ...

samma logik har förutspåtts att
informationssystem

&

har
såg

form utifrån
kraftfulla datorbaserade

organisationer (se
II-!l t=l'",{T.f1t=l'h11"''l1''"'lri 1989).

De interorganisatoriska informationssystenlen rikligt i senare tids
forskning om hur organisationers Ir""''''Y'l1''V'Iln att förändras \... V.4.""""........, ...... .".,

et al. 1987, 1991, & Croson
1995 i et al ""' "'" problemet med inter=
organisatoriska informationssystem och dess på organisationer sonl ett
transaktionskostnadsproblem (Williamson 1985) och då fokuserat förändringen av
industristrukturer. Frågan om eventuella förändringar förmån för antingen marknad
eller hierarki har varit central (se till exempel ..LV.Jl. ....~ ... 'U' ........ "'" et al. 1987, 1989, 1991,
Allen & 1987, 1998).

Förklaringskraften
sammanhang. utgår från en statisk syn

utgör analysenhet. Förändringsprocessen utelämnas
innebär i sig en över också
systemsrelaterad forslming (Orlil<owski En transaktionskostnadsrelaterad ansats
är därför mindre lämplig den dynamiska analys som krävs (Lorenzolli & Lipparini
1999).

I denna studie väljs ett alternativt sätt att definiera problemet, utifrån en annan teoretisk
referensram. Frågan om rnarlmad respektive hierarki handlar bland annat om lllånga
aktörer som är för en givel1 men också för
el1skild relation - kan vara en engångshändelse att aktörer möts också utgör
mötet en i ett längre samarbete. För en given relation mellan olika aktörer 
samarbetet - kan formen när nya informationssystem tas
i bruk. handlar det alltså snarare om förändring av formerna för arbetets genom
förande och tillvägagål1gssättet i problemlösningen i samarbete externa parter än
förändring av övergripande industristrukturer. Det innebär dels ett annorlunda av

ett annorlunda fokus av organisations=
industrin sonl ett antal anonyma aktörer, och

samarbetsfoffiler mellan aktörer. Studiedesignen skiftar från statisk -
utgående från transaktioner - fokus relationer. I>.J .................... ' ... JL

denna tradition har genomförts inom informationsteknologiområdet till exempel av
Zuboff (1988) och Orlikowski (1988) samt specifikt inom interorganisatorisk produkt=
utvecl<ling av bland andra Wasti & Liker (1997), Ragatz et (1997) och Lorenzoni
Lipparini (1999). Det är på senast berörda frågorna arbetet i studien
koncentreras.
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Produktutveckling är en kommunikationsintensiv verksamhet och därför komma att
påverkas väsentligt genonl användandet av interorganisatoriska informationssystem

ProduktutveckliIlgsarbete innebär att informationsrika geometriska
beskrivningsmodeller skapas mellan olika aktörer, som successivt
utvecklar en mer detaljerad beskrivning av produkten. Intensiv kommunikation sker
mellan aktörerna för att klargöra vad som skall utföras och hur arbetsuppgifterna skall
koordineras (Clark

Kopplingen mellan informationssystemen och produktutvecklingen har i vissa fall
kunnat påvisas empiriskt. Tillgång sammanlänkade och gemensamma informations
system för integrering av externa aktörer visade sig vara e11 viktig faktor för att
identifiera fran1gållgsrika systemintegratörer och skilja från mindre framgångsrika
(Ragatz et al. 1997)0 Dels framträdde informationssystemen som enskild påverkande
faktor, som en förutsättning för en annan viktig faktor, nämligen direkt tvär
funktionell kon1IDunikation över organisationsgränsema (ibid. So 195). nya
infonnationssystemen har i problemlösningen per
tidsenhet, något som i sin tur medgett förkortning av produktutvecklingstiden,
eftersom man kumlat börja den fysiska utveclclingen från en högre kunskapsnivå
(Fujin1oto 1997:3

De mest betydelsefulla interorganisatoriska il1formationssystemen för produkt
utvecklingarbete är sonl beskriver produkten geometriskt (Rameri & Nihtilä 1997)0
De kallas allmänt CAD-system och bidrar tillleoordinering och kommunikation mellan
olika aktörer i produktutveckling genom att integrering ske via ett gemensamt
format och som ett nätverksliknande informationsutbyte med utnyttjande aven och
sannna datamodell & Nabeoka 1998)3. och Nabaoke (ibid.) identifierade tre
stadier i utvecklingen och av CAD. Det sista stadiet inleddes 1995 och
imlebar en övergång renodlad användning av 3-dimensionella CAD-ritningar (se
Tabell 2). Denna övergång var startskottet för en verklig av IIJL'V'-. ............ '"

utvecklingsaktivitetema

3 CAD står for 'Computer Aided Design'. Se vidare i slutet av detta kapitel.
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SpridningStadium

& Nabeoka

3-D

Verklig 'concurrent
engineering,

CAD-system

Primärt syfte

Förhållande till
traditionell PV

Blandning 2-D/3-D

Effektivitet i
ritningsöverföring till
NC

Stöd för effektiv
överföring av ritningar
och data till NC
maskiner

Blandning 2-D/3-D

Spridning och högre
effektivitet rör
överföring

Stöd för effektiv Förändring i
överföring av ritningar underliggande PU-
och data till NC- logik
maskiner

Tidsryn1d
(bilindustrin)

1970-1985 1985-1995 1995-

Den nya av informationssystem ger systemintegratören nya möjligheter att
koordinera externa bidrag och forma nya sätt att samarbeta

Inledningskapitlets 'produktutveckling i samarbete' inter
organisatoriska infom1ationssystem' är sammanlänkade genom att informations
systemen ger möjlighet att interorganisatorisl<a koordineringen i
produktutvecklingsprojekten. Eftersom utvecklingsverksamheten är kommunikations
intensiv används systen1en i stor umfattning och kan därför förväntas ha effekter på
formerna för mellan Problemon1fådet utgörs av båda
temans skärningspunkt 'interorganisatoriska infoffi1ationssystem i produktutveckling'
och det är här studien lämnar sitt huvudsakliga bidrag.

Det finns ett undersökningar inom detta problemområde. I det följande
behal1dlas fyra stycken som är särskilt närliggande, nämligen Argyres (1999) studie av
B-2 (Stealth)-projektet amerikansk militärflygindustri, Bensaous studie av

VJl.Jl...I.JL..I."-ll-Y.UII.-..I...I...I...I.'l ............ ,...., .........., .............. .., (1 av
studie av ett internationellt projekt

..., .............. -Ja... """...... inte fråge-
ligger de till för vidare-

fram. arbetssätt och

inom om
ställningen på samma sätt som görs i
utveckling av

4 Ett anonymiserat fall som inbegriper interorganisatoriska produktutvecklingssamarbeten mellan olika
forskningscentra och kommersiella organisationer runt om i världen.
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slutsatser i fyra nämnda studierna redogörs för nedan, medan n1er specifika __...... ~'_ .... I'........

utvecklas i senare delma studies bidrag, relateras till tidigare forskning.

Argyres (1999) studerade vilken påverkan informationssystem har på koordineringen
mellan olika företag i produk:tutvecklingssamarbeten. Han utgår från ett enskilt fall och
gör en djuplodande fallstudie av ett komplext projekt: the Stealth Bomber (B-2).
Frågan Argyres ställer sig är:

"I investigate the economic mechanisms through which advanced information technology (IT)
can enhance coordination within and between firms. The aim is to shed light on the factors that
may underlie the changes in economic organization that scholars are observing" (Argyres
1999:163)

De interorganisatoriska informationssystemen bidrog i B-2-fallet till att standardisera
kommunikationen genom att förstärka användandet av ett slags 'teknisk grammatik',
dvs. ett regelverk kring överföring av telmisk information mellan samarbetande parter.
Detta möjliggjorde i första hand en dialog men den tekniska granunatiken
....,,,_ ................'.... _ ....11- ...... också ett som innebar att ingenjörer och projekt-

från organisationerna sina
Standardiseringen minskade på detta sätt kommunikationsbehovet mellan parterna för
en given grad av koordinering (ibid. s. 164).

Del1 tekniska grammatiken fick också effekter på koordineringen. För det
första minskade behovet av att göra investeringar i humanresurser, t.ex. utbildning
ett unikt system efterso1l1 en standard för hela industrin etablerades. För det andra
minskade gemensamma sociala konventionerna behovet aven central aktör för
hierarkisk koordinering av projektet. Slutligen innebar infonnationssystemet att
kostnaderna mätning och kontroll av aktörers prestation minskade.

Bensaou (1997) undersökte informationsteknologins roll för att förklara produktut
vecklingsamarbeten mellan olika organisationer. är på vilka faktorer som kan
leda till en låg hög grad av samarbete och därigenom förändra samarbetsformen.

Informationssysten1 kan enligt studien inte som enskild faktor förutsäga graden av
samarbete mellan organisationer. möjliggör informationssystemen ökat samarbete
där övriga kriterier är att minska ofta begränsande betydelsen av
tid plats:
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"In essence, we do not contend that infonnation technology "creates" cooperation, we rather
stress its enabling capacity, e.g. at removing the physical, spatial and temporal limitations to
communication which hinder effective cooperation even in relations intended and designed to
be cooperative. Information technology may provide a customer with the coordination and
cooperation capabilities traditionally associated with vertical integration without the eost of
ownership." (Bensaou 1997:112)

Interorganisatoriska informationssystem skapar alltså inte men möjliggör och
effektiviserar eventuellt djupare samarbete i produktutveckling. Dessa möjligheter kan
tas tillvara på olika sätt och strategin för anväl1d11ingen av informationssystemen har
betydelse för utvecklingen av arbetsformerna. De amerikanska företagen hade, i full
enlighet av marknadsbaserade relationer till externa parter, utarbetat
ambitiösa planer för att bygga upp en elektroniska marknadsplats där alla aktörer kunde
ingå. Detta ledde inte till högre grad av samarbete. De japanska företagen, däremot,
försökte med enkla medel åstadkomma gen1ensamma infom1ationssystem med sina
redan existerande partners ('electronic iI1tegration'). Studien ger stöd för slutsatsen att
informationssystemen används för att förstärka och förädla ett redal1 fungerande
arbetssätt s.

Ramen & Nihtilä (1997) studerade kommunikationsmönster utvecklades i ett
produktutvecklingsprojekt ett antal olika organisationer som anvä11de ny web-
baserad informationsteknologi för att utbyta tela1isk information \ Ii'-' ' ..

n1ed var att förstå (l) datomätverk används som kommunikations-
media i stora distribuerade produktutvecklingsprojekt och (2) vilka implikationerna var
för ledning och organisation av sådana viss del ansluter frågeställningen till
problemformulering i denna studien, men den skiljer på en grundläggande punkt,
nämligen att Rameri & (1997) är intresserade av informationssystemen och
kommunikationen i sig dess effekter på ledning organisation av

fokus är på kommunikationsdimensionen av produktutveckling. Denna
studie fokuserar istället interorganisatoriska systen1s evel1tuella effekter på relationen

kommunikationsdimensionen i och arbetsfördelningen mellan
aktörer i produktutvecklingsarbetet; fokus är på kommUl1ikatio11sdimensio11en
tillsammans andra strukturdimensioner (aktör/aktivitet).

De interorganisatoriska systemen att sprida .A..A. ... .a.,"-'.A. ... .A..A._ ...A."-'Jl.A.

verkligt interaktivt på samma

i senare ...,......."'" ...... __ ........
lösningsförslag för

.Il..lL.'-'.ll..a.".a.Jl~ (1995) undersökte användningen av interorganisatoriska informationssystem
i brittisk textilindustri och produktutvecklings- leveranssamarbetet

mellan stora företag som angränsande steg i en och samma "iI:T"'l1r-ria:..I.ra>,ri1r]
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Företagen att ett gemensamt och var tillsammans tillräckligt stora
att påverka andra aktörer i kedjan. Studien liknar i avseende denna studien,

eftersom implementeringen av informationssystemet skedde med en officiell eller
inofficiell industristandard som grunds.

Författaren tar fasta på frågan om in1plementeringen av ett IOS kommer att ha någon
effekt på den interorganisatoriska strukhrren (ibid. s. 119) och mer precist om
eventuella strukturförändringen kommer att ske förmån för 'electronie markets'
(Malone et al. 1987, Bakos 1991) eller 'electronic hierarchies' (Johnston & Vitale
1988)? Hollands huvudslutsats är att den vertikala leverantörsstrulcturen integrerades
ytterligare, vad gäller produktutvecklingsaktivitetema. Detta är tvärtemot vad Malone et
al. (1987) förutspått om att införandet av interorganisatorisk CAD minskar resurs
specificiteten och leder till elektroniska marknader. Holland stödjer hypotesen om
elektroniska hierarkier inom produktutveckling, eftersom företagen inom textilindustrin
använde för att stärka bal1de11 till ett litet antal externa parter (Holland 1995: 13

industriella marknader leder interaktionen mellan affårsstrategier och fran1växandet
av där affårsprocessema är kopplade mellan
organisationer (hierarkier).

De närliggande studiernas problemformulering och huvudsakliga bidrag sammanfattas i
nedanståel1de tabell (Tabell 3).

5 Även i Hollands fall var en centralaktör drivande i implementeringen medan andra parter
inledningsvis var motvilliga att acceptera övergången till det nya informationssystemet (Holland
1995:123). Men här gällde detta ett unikt system för en specifik leverantörshierarki. I Gammafallet var
IOS-standarden istället överenskommen mellan ett antal olika systemintegratörer for att gälla hela
industrin.
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Studie

Argyres (1999)

Bensaou (1997)

Rameri &Nihtilä
(1997)

Holland (1995)

På vilket sätt kan IOS
förbättra koordineringen
(av PV-projekt) inom och
mellan organisationer?

Vilken roll spelar IOS för
graden av samarbete
mellan leverantör och
systemintegratör inom
produktutveckling (PU)?

Hur används IOS som
kommunikationsmedium
inom PV (samt
implikationer för ledning
av interorganistorisk PV?)

Kommer IOS att leda till
elektroniska hierarkier
eller marknader for PV?

IOS etablerade en teknisk grammatik som
underlättade kommunikation om komplexa
komponenter och delsystem.

Den tekniska grammatiken minskade behovet
av investeringar i humankapital och reducerade
behovet aven centralt koordinerande enhet.

IOS innebar automatiserad mätning och
kontroll av olika aktörers insatser.

IOS kan inte forutsäga graden av samarbete,
men möjliggör samarbeten.

IOS leder varken till elektroniska marknader
eller hierarkier utan forstärker den valda
strategin.

IOS används i första hand för
infonnationsspridning (ej interaktivt arbete)

Kommunikation till en början unilateral, sedan
bilateral.

IOS ledde till en högre grad av vertikal
integration (elektronisk hierarki) på industriella
marknader.

Tidigare forskning reser ett antal nya frågor. En av mer centrala är hur formen för
interorganisatoriskt samarbete i utvecklas i samba11d att ny
infom1ationsteknologi införs. Denna fråga kan bara besvaras med användande av andra
metoder än de som redovisats ovan. Den kräver en över tiden av införande
/användandeprocessen av ny informationstekI1ologi i produktutvecklingssamarbeten.

Denna studie utgår från tre övergripande förändringsdimensioner: kommunikation,
aktörer bygger Chiids (1972) defi11ition av organisations
1..1".... 'b,4......... ".~.... där arbetsdelningsbegreppet och frågan om kontroll/integration av olika arbets
insatser utgör centrala inslag:
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"[Structure is] the al1ocation of tasks and responsibilities to individuals and groups within the
organization, and the design of systems to ensure effective communication and integration of
effort."

Förändring i ett sådant inbegriper individer och grupper, uppgifter och
ansvar samt av dessa Studien
fokuserar på hur information flödar mellan olika organisationer, vad olika
organisationerna ansvarar för och vilket arbete de utför. En undersökningsmodell
baserad på de tre huvuddimensionema används som 'glasögon' genom teorin, empirin
och analysen. Jag har valt att utgå från strukturbegreppet för att studera framväxten av
nya organisationsformer och följer här ett al1tal tidigare studier (t.ex. Heydebrand 1989).
Struktur uppfattas här som ett sätt att förstå organisationer och förändring och valet har
två 11uvudsakliga bevekelsegrunder:

Det finns en lång organisationsteoretisk tradition att knyta an där man studerat
teknologi och strukturell förändring. Denna tradition 11ar sin början i produktions
organisationen och dess teknologi (e.g. Woodward 1965) och har överförts till
informationsteknologins område i en mängd organisationssammanhang (Galbraith
1973, men även senare tids forskning som till exempel & Hauptmann 1987,
Hagström 1991). Genom att betrakta organisationer i termer av struktur möjliggörs ett
vetenskapligt samtal.

(2) Att teckna organisationer i av strukturer också med praktiken1as
språkbruk. Det är inte kontroversiellt svårkommunicerbart att diskutera med
begrepp som aktörer, aktiviteter och organisationsgränser, utan förefaller vara ett
naturligt sätt att aktualisera organisationens frågeställningar dess medlemmar.
Struklurbegreppet underlättar således empiriska samtalet.

106.1 Ett int()rmlatllonsspe~rSP,ektlv

Studien kommunikation och informationsflöden. Liknande perspektiv har
använts tidigare för studera ( till exempel & Fujimoto l
och även specifikt för interorganisatoriska aspekten av produktutvecklingsarbetet
(Bensaou & Venkatraman 1996)6.

Genom att utgå från kommunikation aktörer
övriga eftersom de tar sin utgångspunkt i

6 Kommunikationsstudier har en lång tradition inom organisationsforskningen och kommunikation är
ett centralt begrepp i många olika teoretiska perspektiv, såväl funktionella/rationella som 'sociala'
(Scott 1998). Simon (1966) utvecklade sin beslutsteori utifrån ställningstagandet att tillfdrsel av
information reducerar osäkerhet. Teorin utvidgades till organisationsdesign i termer av information och
kommunikation av Galbraith (1973) och har kallats ett informationsflödesperspektiv på organisationer
(Tushman & Nadler 1978, Galbraith 1977).
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samspel
förhand definierat genom
materialleverantörema.

1i"\1I'"d''''rh'1Ir1-l11hJ,or"'ollrI11nl1rC'1nnhr,Cll.... lr,c,.f· som ett

tredjepartsaktörer. Samspelet är inte på
mellan systemintegratören och

och dynamisk

bidrag inom
utgångspunkt

åskådliggörs i ~~"""..u ..Il-~J!.,l.Jlll,."V.ll.ll\..I-""

LOn2Jltu l[11lllell och IIr'\iTd::llll'lt"'ll1l"liI'1:T

Denna för att
öppnar för genom att sig av
systemavgränsning på informationsflöden mellan ~Jl."""'''''Jl. ,",'.Jl. •

Det har varit vanligt att studera lntlerorg,lnu;at()rl~;k 1i"\-rnrh 1 Irh 1t-.. ror~ Ir 1111n nr

...............-.Jl. ....'....... j ag gör
problemområdet .4..A.""'JLJLJL.a. ...J.A."""... .I. ...



Tabell 4e med

Studie Systemavgränsning

Argyres (1999) Aktörsstrukturen definierad av
produktarkitekturen - 4 centralaktörer i
fokus

Bensaou (1997) Aktörsstrukturen definierad av
produktarkitekturen

Hameri&Nihtilä Aktörsstrukturen definierad av
(1997) projektdefinitionen (produktarkitekturen)

även onl komnlunikationsmönstret mäts i
dessa fdrdefinierade relationer

Holland (1995) Aktörsstrukturen definierad av
produktarkitekturen supply
chain) även om informationsflödet mäts i
dessa fdrdefinierade relationer

Gammastudien7 Aktörsstrukturen definierad av
kommunikationsnlönstret,
kommunikationsmönstret utgör grunden
för systemavgränsningen (som då blir
dynamisk)

Två av de tidigare studierna
_.L"'-""'-JA ....' .... q men sig

anger att informationsflödet är

7 Denna studie, Gamma anspelar företagets namn.

Design

Dynamisk fallstudie (l fall,
retrospektiv) explorativ

Jämförande breddstudie (446
relationer), hypotestestande

Kvantitativ och till viss del
kvalitativ

Dynamisk fallstudie (l fall),
explorativ

Kvalitativ och kvantitativ

Dynamisk fallstudie (2 fall),

Kvalitativ

Dynamisk fallstudie (l fall),
explorativ

Kvalitativ och kvantitativ

"'-JA ..... ...,.,,, .. '.......a. .... .JL_ utgår
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kommunikationen

tornaJllaI1Ue till

Inledningstexten har återspeglat förhållningssätt till
formulerade problemet och till tidigare forsknit1g; studien söker analysera och klarlägga
ett empiriskt fenomen och använder sig i syfte av närliggande forskning som
'glasögon'o oss benämna detta i motsats till teoriorienterad
forskning 8o Detta konsekvenser för undersökningen av fenomenet bedrivs i
studien och den förhåller sig tidigare forskningo Hur 'forskningsfältet'
konstrueras utifrån en problemorienterad utgångspunkt och var studiens bidrag primärt
görs visas i nedanstående figur (Figur

empiriska utvecklingstendenser, produktutveckling i samarbete ('Extended
Enterprise') och sammanlänkade datorer Convergence'), grunden för
fenomenet 'elektroniskt integrerade produktutvecklingssamarbeten,. Studien

specifika t. exo Argyres, Bensaou,
Hameri & Nihtilä Holland l i figuren)oJämförelse görs också med

direkt angränsa11de teoriområde11a inom produklutvecklil1g respel(tive IOS-struktur
(figurens 2a och En tredje typ av bidrag är diskussionen av implikationer för
ledning av produktutveckling interorganisatoriska kunskapsprojekt - det säga

praktiska implikationer studiens resultat har hur en företagsledning agerao
Detta nummer (3) i figureno

8 Det är många gånger en fråga om gradskillnader mellan de poler begreppen problem vs. teori
konstruerar. De används här för att ange ett huvudsakligt forskningsintresse.
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Empirisk observation (A):

'Extended Enterprise'
Produktutveckling i
samarbete med externa parter

Interorganisatoriskt samarbete i
produktutveckling
e Lorenzoni & Lipparini (1999)

Ragatz er al
e Clark & Fujimoto (1991)
e Smitka (1991)

--------------------r------------------

Interorganisatoriskt samarbete i
produktutveckling - IOS: tidigare
studier
e Argyres (1999)
e Bensaou (1997)
e Rameri & Nihtilä (1997)
e Holland (1995)

Empirisk observation (B):

'IT Convergence' 
sammanlänkade datorer med
hjälp av kommunikationsteknik

Interorganisatoriska
informationssystem (IOS) 
struktur
e Malone et al. (1987)
e Clemons & Row (1992)

Johnston & Vitale (1992)

~------------------~------------------_.

Studiens tolkningsram:
Kommunikationsteori
e Rogers & Kincaid (1983)

Daft et al. (1986, 1987)

Organisationsteori
Injormationsjlödesperspektiv
eGalbraith (1977)
eTushman & Nadler (1978)
Interorganisatoriska
relationer
ePfeffer & Salancik (1979)
eVan de Ven (1976)

IS-organisationsteori
IT och struktur
·Orlikowski (1988, 1996)
·Child (1987)

~---------------------------------------------------..I eMarkus & Robev (1988)
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1.
sammanslagnil1gel1 av telekommunikation och

,.... :0.."' ..., :0.. "" _ "" _ produkt-
Samarbete i produktutveckling
datorer, utgör tillsammans
utvecklil1gssamarbeten'. Detta .J......,.IUL"V'.l..l..4.....,.4..4.

att utreda hur och varför förändringar i produktutvecklingssamarbeten kan ske vid
införande av interorganisatoriska informationssystem.

belyser och varför informationsteknologi påverka en system-
integratörs (lead-firm's) former för samarbete inom funktionen produktutveckling.
Det som studeras är vad som sker i ett sådant företags relationer med externa
samarbetspartners och hur dessa förändringar omsätts internt i den egna
organisationen. De organisationsdimensioner som studeras är kommunikations
strukturen, aktivitetsstrukturen och aktörsstrukturen. Frågan är hur dessa förändras
när datorstöd inom produktutvecklingen konvergerar med telekommunikation och
bildar interorganisatoriska infom1ationssystem.

Innan redogörelsen för undersökningen tar sin början definieras nedan ett antal
"",,,,,,.4..1.. ,,.4. _ ... _ begrepp i studien. Det avslutas därefter att ft1t"'C.~C'la.1"l'ta.·l"'r:lI

bokens disposition.

lnt:er«)r2~anisa.to)~isJ\t samarbete

interorganisatoriskt samarbete menas i studien att arbete fördelas mellan två
skilda organisationer integreras. Det att enskilda
aktiviteter utförs gemensamt av organisationerna (Bensaou men också att
olika aktiviteter separeras och fördelas mellan aktörerna. arbetet skall
därefter integreras till en (Teece 1989:38-39).

Ordet 'inter-' översätts med 'mellan-' och termen 'interorganisatoriskt samarbete'
har under lång använts i organisationsforslmingen i relationen
olika i fokus (Benson 197~). samarbete är
något annorlunda än en sammansmältning orga11isationer.
Aktörerna en enhet med specifika förutsättningar och arbetssätt och
bör därför perspektivet att interorganisatoriska arbetet har ett
'eget liv' Ven 1994).

begreppet komplex produktutveckling avses att antalet element som måste
hanteras samtidigt i produktutvecklingsorganisationen är stort 1998:230).
Men också heterogeniteten mellan elementen är av betydelse- för komplexiteten: ju
större heterogenitet mellan elementen och ju fler element, desto större komplexitet
(Child 1972).
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av kräver såväl fragmentering som
.u... llA-.l. .l.U.Jl'l>.·Il.6.IJ • ...............·...................-IIJ måste fragmenteras eftersom kan belnästra

som krävs. En

J-; "'lIo'-4-..LJL..L..L'bI.J....LU ... 'V' ...... l

.B..'\..U.I~I\"I;:..V.1.J...:>I\"IJ..a lrlte]rOr'gaJrllsat()n~.ka JL , ""'.4 Q ""'JL. ""' ..., organisationer
'1. , " .l.'l>..'IA-.J...J..I...:P.l.'l:>..Il.6.IIJ" information, m.m.)

integreringsprocesser &

Lntorlm.atlonslte1{DOJL02:1t1) -teknik och -~V~lftP.lm

I studie innefattar
kunskapen om annan san1t
som används hantering, lagring och överföring av information. Teknologi-
begreppet används istället för teknikbegreppet för att ansluta studien den
amerikanska technology som där vanligtvis omfattar

ex. 1
Oill arbetsuppgiften

från begreppet

nätverk

sätt är C'l4"lI1.Orft:.:lilC'l

informationstelmik av
teknologi. syn stämmer väl överens med gängse

I-VTt-,C!>1I"nh11'" inom &

9 Rent anger annars det svenska teknologlbegreppet den något mer begränsade
betydelsen (vetenskapen) om teknik 1986), i det foreliggande fallet kunskap om
infolTIlationsteknik. Med denna begreppsanvändning skulle inte de fysiska artefaktenla inbegripas
utan enbart den konceptuella, systematiserade förståelsen for artefakternas respektive funktion och
inbördes relationer. Studien använder emellertid begreppet teknologi ror att innefatta såväl
artefakterna som forståelse av desamnla.
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senare U.l.~.I.'\.."IJ~.l..\\J.I..I.\./J...ll. återkommer jag i de allra sista .I.'\..U.liV.ll.II"Jl\.l.ll..1.

samt
.L.A.U'U""""HAd~'/\' som

..... ""-~IIJ ...... '........ 3, .L ............. lV~.""' .. ...... "':!>nir·II"1t .... TL:!>1\4 och hur
hur studiens säkerställts. Denna ri1!l"l!T1l1(~l"l1tr,,"Y'l 1\4L::liI+Oll""01\4",.1\4

detaljerat och verktyg som använts.

Nästa
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"[we] look at the information assets that are created, connected, transferred, and modified at
each step" (Clark & Fujimoto 1991 :25).

planering, konstruktion,
informationsobjektet.
varandra blir till en .JL~Jl.JIl.UI.U,Jl..Jl.'-Il-JlFo.

kopplas samman
il!A-.Jl.JlJl "'-J VJ-u, Jl "'-J "' "'-J u och sättas samman till en

20101 Olika sätt att lin't'061l'1il"'01i'°6]l externa aktörer i pr~()dl11k1~utve(~kljln2:sp:ro(~es:sen

en som ......""'Jl ......... "' .........

Det innebär, att systemintegratören
antal De Br,",~.. 1~,,~=~n'1l"

I många fall är dock
en.4.'l>..'J'JL..I.Jl.IIJ'J'.Jl.Jl.'''''..I.Jl.lI.

anpassa ..I.'t..'J'JLJl.U 1I..Jl. ~..I.''''I.JL''-'JlJl.'''Jl..Jl.

som:
och ett



"...the Japanese [Black box] buyer will specify exterior dimensions and perfonnance
characteristics and let the specialist supplier design the part to best match its process" (Wasti
& Liker s. 339)

Wasti ovan kan tolkas som att systemintegratören ger en
tillräcklig i av Denna bild av
utesluter dock en stor mäl1gd av kommunikationen som vanligen sker senare i
processen. Hur typiskt och en extern
la'll:;ra1l'"''''-r'l1i"n'1''' i

Detaljkontrollerad integrering Black-box integrering

Komplett
system

f4ll-----i+i Komponent

Systemintegratör Extern
leverantör

Systemintegratör Extern
leverantör

Huvudsakligt informationsobjekt som skapas ---.. Huvudsaldigt informationsflöde

mer
tar

flyttas externa
Systemintegratören överlåter åt att utföra utveckling av komponenter i

........... "'."""'1-,".. """' ..............1'""1"""'...... av resultatet genom att de som utarbetas av
analytiskt och fysisk, av systemintegratören.

Nya aktiviteter tillkommer. Systemintegratören utför en delvis ny, i vart
framträdande, i 'Black Box': Systemtest godkännande).
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komponenten skall se ut, utifrån sina

överförs infotmation om
riktning system-

leverantören tidigare fram förslag
produktionsförutsättningar.

Informationsflödet förändras.
förutsättningar tidigare i processen
integratören

K(;tmJmUlnlka1tlOJIl, ":l1lr1f-iui1f-.n1f-.oIlit'" och aktörer

Integrerad problemlösning bygger två viktiga I>JJL ...JL.JL ..... JLI\J ..........

och intensiv konunul1ikation (Clark & Fujimoto 1991 :239). Överlappande
aktiviteter, särskild gäller produkt- och processutvecklingsaktivitetema, är en
viktig grundprincip för integrering av olika funktionella i produktutveck:lingen.
Överlappnings- samtidighetsprincipen i aktivitetsstrukturen har även
diskuterats under benämningen product development,lO (Gehani 1996)
och där fran1förallt kopplats till tiden fram att en produkt
marknaden. Här har samtidighet att marknadens krav bättre kunnat sam-
ordnas med tekniska utvecklingen. I för problemlösning

& l står och process-
,,1hr,r.ai"lrI1"Y"\r'!r i fokus.

är som tidigare, sekventiellt
JL""-'V''''~L''''''''''''''''-1I-'''''''''''''''''''''''''''''-J''''''' (Thompson 1967)

10 Även begreppet'concurrent engineering' används for att beteckna bland annat överlappande faser
i produktutvecklingsarbete. 'Engineering'-begreppet har emellertid oftast fått en mer tekniskt
inriktad behandling än 'product development' .

Il Wasti och Liker (1997) delar upp begreppet 'interorganisatoriskt samarbete i produktutveckling'
(eller snarare leverantörsinvolvering i produktutveckling) i tre element: till vilken grad leverantören
påverkar beslutsfattande i tidiga faser av produktutvecklingen, graden av kontroll som köparen
behåller över produktdesignen samt graden av produktutvecklingsrelaterad kommunikation mellan
köpare och leverantör. Ragatz et al (1997) konstaterade i en studie av 60 amerikanska foretag, att
direkt tvärfunktionell kommunikation över organisationsgränsema var den teknik som användes
mest får att integrera externa aktörer. Denna typ av kommunikation var också bland de mest
betydelsefulla diskriminerande faktorerna mellan framgångsrika och mindre framgångsrika
systemintegratörer (ibid. s. 195).
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processen -
1""lI1"'/'hltt:J>.'M"\ln,C'"n1l"no i komplexa 1IJ.L'-,I\.i.UI..L"'-u.. •..4. ... V ............ Jl'l...L.LJI•..I!.~.:~DJ..I!.'vu'"".l'l..u..'1

ömsesidigt samt
....L'""'I-"Jl. ...,....'.......... av "'~u....... .i. ... ....,.i. ....

Integreringsdimension Låg av lntt~gr~:l.tlOln

produktutveckling
Hög av J..L.lL-'''''F;.l«;'&'I.J.U'JL..Il.

produktutveckling

Timing av aktiviteter Sekventiella aktiviteter

Kommunikationsrikedom Dokument, datomätverk

Kommunikationsfrekvens Satsvis överföring

Riktning på Unilateral
kommunikationen

Parallella aktiviteter

Face-to-face (hög
kommunikationsrikedom)

Kontinuerlig överfdring (del
rår del)

Bilateral (feedback)

Timing av information Sent släpp av konlplc:~tt

underlag
Tidigt av preliminärt
underlag

kommunikation och
ger

De nämnda komn1unikationsdime11sionema är
Richness of eftersom av nya informationssystem
typ av som i kommunikationskanalema,

Timing CAD till ger "...., 'llo.J!• .IlJLUJl'L~

möjligheter att gäller slutligen ,.."'........&. ........,s-,

.cl!I1l-+.ClI1\'O~."'~ snabb Ttt:J>.t=~rtll"'\r]tr>RT

Tidigare forslming
arbetsfördelning.

"In an exhaustive theory of organizations, communication would occupY a central
because the structure, extensiveness and scope of the organization are almost
determined by communication techniques"

(1973) tillgängliga
informationsmedia, ffi. lIA-"'... "-J ... JLJI. ........... ·&. .......F~....,... JL av organisationen avseende

skilda aktörer och Han menade, att organisatoriska
systemet kan ""' , ""' ~ .., (aktörer) och 'tasks'
aktiviteter). Det organisatoriska i sin tur
kommunikationsmiljön komn1unikation
aktörer/aktiviteter iI1terorganisatoriska forskningen.
Bensaou och Bensaou och (1996)

informationsperspektivet relationer mellan och
u"""' .... JL ............ ,, .....·,....... ~.... ,,"-JJl.. Författarna angav tre ~~.~~.:.;.",:::.~... JL"i1~I~Jl.I"'l....~:ll't"'JL som det
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kommunikation i de

gäller IIrnl'Y'l1'Y't111"'ll1

förståelse

vem som .1.'\,.VJl.1..1..1..JlJLr..4JLJUlV'ib/JlUl,..1. vem, samt

Kommunikation som

två
och

process

u"''-'' ............~.........,..."u............. .Jl. ......J .... som finns och som """VT,..,.."...1I-., ...... u

h4"l-r'l,t"a>1I""r"}("'I samt vem som Jl.JlA'U''''''''l.4~VJI. rna.rlrla>I4"l'1"'llrli,o>i"

från

subjektiva

interaktionen
mottagare

............. "' L som
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2.2.2 Kommunikation mellan aktörer i nätverk

denna studie tas hänsyn till att
kommunikationen. Utgångspu11kten
'konvergensmodell '
i vilken skapar
gemensam förståelse (ibid. s.

aktörer ömsesidigt
Rogers (1983)

"'-ll-""""~"""'A.JL"""""'~A. .a.,,-v.a..a...a..a..a..a.I~.a..a.Jl.a.,,-U,Il,.a.v.a..a. som en process,
varandra att en

A/B:s gemensamma
förståelse och samtycke

5. onve]r2:~~nsm()tl'~lIE~n av kommunikation

avseende
1-n+A1""'Y1~6)l1-'1n-n är av ett & ~~.1I.A."""',A..a.1lo.&.

och kommunikation är sätt sammankopplade dimensioner av organisationer.

Definitionen av kommunikation som konvergens medför att av
information skapar och definierar en relation mellan eller flera parter. Detta
innebär i sin tur att kommunikationsbeteendet i sig bör SOUl en ...., ......... 'LI ................... ...,

............. ,...... ..., ...u ... Den viktigaste forskningsfrågan "vem VA1""'n'11r"nl-nllt"'p'1""4'Jl"r

(Rogers & 1983:75).

Kommunikationsnätverksanalys är den som används i studien för att
identifiera kommunikationsstrukturen. Metoden svarar på konvergensmodellens
forskningsfråga "vem kommullicerar med genom att studera
kommunikationen i relationer
här som

"the arrangement of the differentiated elements that can be recognized in the pattemed
communication flows in a system" (Rogers & Kincaid, 1983: 75).

En centrala begrepp framträder i ovanstående definition:

kommunikationsstruktur ett system
gränser studiens
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kunskap om erhålls genom studie av kommunikations-
f1öden, och

kornmunikationsstruktur åtskiljbara i dessa
definierade systemet

Tanken bakon1 ett forskningsfokus på olika kommunicerar varandra
och på så sätt är länkade varandra tar sin utgångspunkt i en föreställning om att
en aktör handlar Sammanhanget enskildes
beteende och sammanhanget n1anifesteras genom .I.'I>..'-J.I.Jl...u.Jl..l.W.Jl..Il.a.Jl.'l...ll.~"'.A.'U'.A.J1.I.JlJl.U.4.11"

fattningen att nätverket påverkar den aktören har stöd i forskning om både
industriella (Håkansson & Snehota Håkansson och inomorganisatoriska
nätverk (Contractor & Eisenberg

Mediabaserade modeller av ko]mJJnu]nil\~atj.on

Kommunikations11ätverksperspektivets struktursyn kompletteras i studien av andra
synsätt på En som är av i är tillgången till
och bruket av kommunikationsmedia/-verktyg. I forskningen på detta område
beslaivs kommunikationsstrukturen med betoning på individers gruppers val av
media i & 1987,
Yates 1992, Ansatsen diskuteras

A'I.4-lV.JI.'J.JI..JI. ..."AJl. S)'ll är problemlösning liktydigt osäkerhets-
kan hanteras med hjälp av informationssystem. Mer information ger

lägre grad av genom att man tillför via kan
man förbättra underlaget för beslut 1973).

en social utgångspunkt
process,

överenskommelser mellan ''''rilil"""T',''''~''''

J1.JI.JI.JL'JJI..A.J1.J1.'I.4-lw.A."'J1.Jl'l man måste

oklarhet

I 1984) oklarhet och
osäkerhet att synen den sociala synen på
problerr.L1ösning. kan man i en organisation kategorisera arbets-
uppgifterna på om primärt är
resonemanget i att osäkra problem lösas mindre
rik inforrnationsöverföring medan problem kräver kommunikation.

Enligt skiljer sig också olika kommunikationsmedier åt med avseende på sin
förmåga att anses kommunikations-
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""1IIrortr'\1I"Y"lt::lt.-rIl i ett medium:
C'1I'"'\rlIhhl"l0'tt::lt.1""Il i feedback 12, (3) C<"YI>.,...?lir'lr'.,.,..,..1I1",,1-'1"'1!"'IL:ll.1Y"tl

ett '1"Y!lort rt'(::I> U rlI"1''\ rt °

mötet

flesta system
därför användas
behövs för Ihn"1'1~t-o-r111'"'\.nr

1987).

Feedback rör frågall om i ett Jl..ll...Il.'bo''\.ll...Il.'I..i-JlJl..ll. .............. I ....... ;J==jM~... JI..

att ge snabb Jl..JI.. ,..., kommunikation 1986).
Enligt reSOl1ema11g om linjär kan
man se en kommunikationssituation från iväg

Jl.Jl.Jl.....'''''Il.4,s;;;..~jLV1l.Jl. tar emot det. För att vara
finnas en ömsesidig överenskommelse sä11dare

senare har förstått budskapet 1983). Feedback
sändaren spelar här en viktig kommunikationens

möjliggör att bilda sig en uppfattning om
....,.ll...I..'V.ll.~.A.QA..UI - göra justeringar

För produktiviteten i
mottagandet av ett
tidsrymden för att

1"'\\1"'l'lftJi'YI1C'l1JIt-11"'\\111t:ll1'" är i 1-oorth'1\,-,.lr

meddelande och möjligheten att ge ..L'I.I'I.IUU(~'I.IJ."

färdigställa en arbetsuppgift

Multipla överjöringsspråk är ett ~ ........~...........,..,
kotnn1uniceras, t. ex.

(Daft & Wigington 1979,
iIlk:luderas i ett medium,

sätt. Om inte finns att verbala
ta längre tid att förstå ett budskap .......... "'''' .....................

Kinney för att addera information
meddelanden, vissa poänger i ett budskap, att
eller att göra 1 .......ll.~l ... ....,.ll. ....ll.Jl.1"=j .......L. Vidare försvinner en del av
budsl(apet i ett påverka de normala sätten att
problem i en till beslutsfattande ölcar (ibid. s.

Variabiliteten i .i1i'\'J~V",.fiVl1V11rrl(1('1nvnÅ'rn7/il "1l"'IIn,:rO""'iTrlI'1t" också 1r1"'\\""'Y\1'1I"'Iil11'111Irn"t'1lr'\-Y'll~"1'"1i.rt:llr'lI"'\\'1"'t""l.a.n

medium. Vissa
typer av

12 Jag har rör enkelhetens skull valt det engelska språkbruket vilket kan tillåtas 1986).
'Feedback' kan väl snarast översättas med 'återkoppling' eller det något längre och krångligare
uttrycket 'återföring av infonnation' .

36



(1998:8).

bör av

A'fTL::h-..rri"'lI"Y'!1'r"'ll1i'"\rta aktivitets-

effektiviteten,
1998). Intresset

nya
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Richness' -teorin.

Aktörer och
undersöks i

hur produklutvecklingsnätverk

13 Uppdelningen i aktörer, aktiviteter och kunskaper eller resurser återkommer i nätverksteorin som
den gestaltats i den 'skandinaviska skolan' exempel Håkansson 1989, Easton 1992).

14 Att en organisation börjar utföra en viss aktivitet kan ha helt andra orsaker, såväl endogena som
exogena, än förekomsten aven viss resurs-/kunskapsbas (Richardsson 1972: 889).
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genom .rli'1l""''''''' Ir+..' .... r bör ...............,...11'-' ...... ,....""" ...... ,\-~J',,,j,J'\.JIYIY.IL-1Vv.....-,

samma organisation.
dvs.

är nära
Ett situation av

anpassniI1gar i en föregående aktivitet till en påföljande, exempelvis aven viss färg
_ Ib.-I 1l. II'-' "' · till särskilda av ett bromssystem till en viss bil, av

en bro ett visst i fall genom
konsolidering av en och samma organisation eller genom ett nära
samarbete mellan specialiserade organisationer (Richardsson 1972:

............,...... "' ..."... _..,............ utför i ett givet industriellt
åtskiljas resursbas som

skilda

olika
vidare längs linje och

organisationsutformning,
......................................... '" ' organisationsstruktur och teknologi kan förutsägas, genom att man
ställer sig frågan: hur att utföra (reducera
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i
syn av individbaserade
1986, Orlikowski 1996)

972). Här ges
omgivande
organisationen utvecklas. En stor
individer, på hög och låg nivå i
teknologin.

organisationers
man inför en viss "I-.cl>I;'"""Y\"..,.. " •.".lI

av

l

av att
bara

15 Detta gäller organisationsförändringar i allmänhet, enligt Giddens (1984), eftersom struktur är
både process och fonn samtidigt. Det sker en interaktion mellan individers agerande och den
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....................... _' ............ _ .... I).o'''''''L ... ''''''-''' .. 1.."'-'Jl."-A..A.....,.JI.""'fO-,Jl.A..Jl. ger ett tillfälle

den synen på
fO-,fl,,4,.A. .A.JlUll.<l-\\..Jl'JJl.Jl.uu.. ....,..Il.fl,,4,.Jl.Jl'l>./l.Jl.A..A.JlfO-,. Hon angav ett ......Jl." ..., ... Jl.Jl.lb-<~"...

som av
av att lösa upp

"Such a proposition recognizes the mutual interdependence of subjective and objective
features of a phenonlenon, as weIl as the internal relations of a phenomenon over time. This
suggests that while information technology assumes an objective and external appearance in
organizations it is fundamentally a human, social product with multiple potentialities and
constraints. Further, information technology is not static or invariant, its features and uses
change over time with the context and human interaction. Thus even as we acknowledge
that is constructed and structurally constrained, we recognize that there
is always a large measure of indeterminancy associated with it; that human choices intention
and compulsion lie behind if' (Orlikowski 1988:47)

och

struktur de befinner sig i. Stnlktur blir i detta peI'sp~~kt],v enbart en stillbild
händelser I 't"\'ll4,""'r>t:'.C' C' \

av ett flöde av
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inomorganisatorisk strukturering, att å ena påverkas av
kommunikation mellan aktörer i nätverk, å andra sidan påverkas ..,.,...,.."'..., .......'.......... 'l.<fy"-' beteende
av deras av 1l1l""+"""1"'1'.",."nll·1l""1l'.,.cd·.~IT'1I"'I\",L".nr1l
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Interorganisatoriska system (Cad via
teltekc)mlTIllnlk:atlon) införs i relationerna med

lnt,erolrg(inl~~at()ru)kstruktur

Kommunikation

?

? Aktörer

?

Aktiviteter

?

kan
.JI.'!>..'IJ..I• .JI..u...JI..A.~ att

lVl~)Jj]l2a tÖ)I"anldrln!!SOmI4 adlen inom Ko:mlJnU]nl~~at]lon.sst:ru.l{tLlr

att ske en nya

Kommer att av nya

kO}?trt.lun~lk(ltlC)nSlnll~ehallet rA,iir"'/:11I/'IT~"'("f om det sker en r'a'1"ovrJrrt/7/iJ·/f1r till nya
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1'\VlllH110'~ rÖI~aIlLdr'ln!!SOlmJra(jlen inom aktörsstrukturen

alltså:

av

engagemang

Vilka .."lr1i""'''"ft''a~

förändras när
....~'"'J1................J!,.'!A< att ........ JUL.. ""'.JL~""'llo<llo<.......u
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om

när ny
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Tabell 60 En salomlanstailnJlD2 av un~[1er'SOlm]U[12s:ltral2:0]rna

Frågeställning: Vid inforande av nya interorganisatoriska infonnationssystem i produkt
utvecklingsarbetet...

I<.ommer det att ske en övergång till det nya komn1unikationsmediet i
produktutvecklingsrelationema?

Kommer komn1unikationsintensiteten att öka?

Kommer kommunikationsinnehållet att forändras, om det sker en övergång till det nya
kommunikationsmediet?

Hur utvecklas kommunikationsreciprociteten i produktutvecklingsrelationema, mellan
systemintegratör och externa aktörer över tiden?

Blir antalet aktörer fler eller färre eller är antalet oförändrat?

Förändras tidpunkten for aktörernas engagemang i produktutvecklingsarbetet?

Blir någon aktöriaktörstyp central i produktutvecklingsnätverket?

Förändras logiken for hur arbetet utfors?

Sker någon överflyttning av aktiviteter mellan de olika aktörerna i nätverket?

Förändras logiken for hur arbetet kontrolleras och integreras?

de hAC''II:TIJl ....IJlCl

Demla 'forskningsfråga' utgörs av
syftesbeskrivningen i inledande kapitlet.

'undersök11ingsfrågor'
säga frågor



I om forsknings/rågan
CfnLl::J,.,717J'-Y ITT tillvägagångssätts

'11+1",nVfJl'Mn,n+ av studien ställs i detta
kapitel i relation till en övergripande metodologisk
diskussion för att motivera val som gjorts till
det syfte som skall uppfyllas.

Utifrån studiens syfte motiveras inledningsvis, varför en tolkande studie utförts och
varför ett fall undersökts. Sedan ges läsaren inblick i den empiriska
bakgrunden och det kvalitativa och kvantitativa datamaterialet samlats in
analyserats. Sllltligen olika aspekter av uQ.."-I\-,.,.a.... """'.a. ...u

"''''JLll.'..lL.4>..........I>-''''''' fallstudie.
111t'rlrn-nnC'11"'\111l1Irt' i människor 1111"'\1"'1t:!l'(Tt:!l1'"

förståelse för Det är svårt att +"' ..... 1r I"",,... ,,",

u..., ...'........ .ll.. .........._ lI.4UI\.J'V.Il.'ll.\L.V.Il. av ett fenomen, om man inte först förstår aspekter som är
viktiga att förklara. föregås av
(Miles & måste förstås, innan kan förklaras.

3.1

InM'lril"lL:liI1I" har som 'MI'1"lI'1I4nijrl

utspelar sig i
av typen 'hur' och 'varför'
(Eisenhardt 1989:536).
ge djup förståelse om .lLV.ll..I."' ... .I..LV.I..I.'b'Q.. .............. " ..............""'~ ....... " ...............

Interpretive research can help IS researchers to understand human thought and action in
social and organizational contexts; it has the potential to produce deep insights into
information systems phenomena" (Klein & Myers 1999:67)

Den tolkande stämn1er väl syfte att
förstå ett nytt informationssystemsrelaterat organisationsfenomen, som 1I111t"C""I"'\t:!ln.r'l\1'"

realtid.

Ina.ers,OKnJ]]l2: av ett fall

En fallstudie kan designas på en mängd olika sätt och en grundläggande
alalm(~nS'lonär
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ägnas åt
ståndpunkter. Yin
ett .................. "..........,........

1I1111"\,'"II0"l"'OÄI-.-O ett fall snarare äl1 att lli'l~""I+Ä'IY"" ett antal har

ut alla J1.Jl.A.'""I.I..l.j-....I..I."/~V./l. krävs, att man
En studie som bygger av att
datainsamling dataanalys. sig forskaren

fokus som empirin ger ........ .JI.......'I ........}-,JLJL""''''''''.... till nya

enligt min bedömning, dessutom en unik möjlighet att i
vVJ..l>...I...I.Jl.J.~..:J"..I.'-'V~''''t. i stor som samt tillgång

~"..II.'"~VF...II...II."" var att i uttömma
gjordes.

i""I1""I:r1l1l"1l"'YIIL:'l>";>'111l" och rlI"ll11"I"llhdJlC't::lI"I'"

möjlighet innan n.......JI.JL ......... .....,JL'loo'Jl. ..;J ......

(2) Ganm1a undersökta fallföretaget) är ett större verkstadsföretag i Europa, som
har hög användarmognad inom informationsteknologiområdet. Gamma är vidare

i större behov av extern än
att Gamma

frågor

Ett akademiskt
.................' ' ramar. Detta

16 Därmed är inte sagt att generaliserbarhet är oviktigt. Detta kommer att diskuteras mer i detalj
senare i det här kapitlet. Här kan sägas att med hänsyn till de förutsättningar Gamma hade, med
relativt mycket extern interaktion och stor infonnationsteknologimognad, kunde företaget tjäna som
exe:mpel för andra som senare skulle vandra samma
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framkanten i fråga om
tillgång

Dessa

..., L """ ........ (2 Det erbjöd "-ll.'bIU'UIl.i\-I,,"-JA.l.A

"'-J -JL_"'a ..a..I. ..ILfl.F-, som studien (3 ovan).
på intressanta

Gamma gav
1l1l'1"'\·~+",1I"1M-'I,'11"'1{"1l"01l4l att C'TlI"'IrlIlIQ''TII

fJ _ ,- anledningar
av resurssituationen

Analysenheten är företaget Gammas produktutveckling. är man på .J..VJ.VII."~V'"

organiserar sina produktutvecklingssamarbeten med externa parter som utgör fokus
för den empiriska undersölmingen. av av syftet att
undersöka interorganisatorisk utifrån systemintegratörens

Det då att folrusera det empiriska intresset på och
tolkningar i anslutning

aspekter av
som involveras, dels

mellan olika aktörer. Den delaspekt av -:l1l"'itJlnTC"Pll1l"'it"'lPllT&=:I>1I"'i

kommunikationen.

Den
andra analysnivån är grupper och olika organisationer (i nivå 1) i
U'l.4-.fl.,L"'_JLIJ"""'~""" på Gamma. Denna benämns arbetsgruppnivå.

att ha analysnivåer är interorganisatoriska aspekten av
frågeställningen. i ... """ ..............a....., ......"""...

+"..."L,...nlif-Ä....'~t-nl"1l"at- och externa

med kvantitativa
slutet av 1998 och "....~·f-nt-,hn"\l" Ir,rrnl,."II'"n?·"I"1rrn

bl. a. genom att
alla

produktutvecklings-
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kombinationel1 av Hr... TI''' R.. + ..... +..... Tn

varit att kvantitativa
Styrkan valda desigI1en anser jag
kvantitativa över lång Tanken har

data dels sig själv, dels Irn"i''YIn'''II11n1Irot:llo1r'~

ett företag som av anonymitetssl(äl benämns
h1"'1JI1I"'IIcr"h vars förutsättningar bäst

\"I..Il..ll'o....Il..ll..llJdl.F,I..'..Il..ll..ll'U-'-J.I..'L..Il..ll. Denna övergripande beteckningel1
U'"u.'U..Jl.\"I'U'VH'..... .Jl.~II,.'..... 1I,. men döljer en grupp av företag

komplexitet. Detta i tur en hög grad av
specialiseringen med av kompete11ser inom företaget och över
organisationsgränser, något som medför att integreringsproblemet blir omfattande.

Benämningen tillverkningsindustri' innefattar branscher som
gemensamt att som tillverkas många ingående teknologier, att (b)

ställs stora kunskap teknologiområde och (c) att
U.ll.U.II,..Jl..ll.J1.'U'.I..IlIl,.\"IlL.J..I...IlF~\"IJl.Jl är en stort på hur

utformas. Som anges
~"".JL""""Il-_""''''.JL'''''''''' (kylskåp,

etc.), och .Jl.~~.I.J1.Jl\"lJl..lI.f...IlJlJl'Ul-'..i-U'''JlJl.Jl.lL• ..IL..I~1fo..1.H..!.J..IJ~J..

faller lI"+-"'"1""I+;'''IY''

Iivsmedelsindustrin.

Motiv till att studera KOltDPleX tjllve]rkIDljn~~Sj]DH11Jst:rj

andra områden.
1989) kan man

............ "-".................... kan vara
UJ..1LLJl""J.JL"".l.. Den

~n~~H'd~=~ att sådana
..,i.... ,.rl!=1I",n1l- ........, ...... ...., ...... .JL...,.IL .... Mätt i

aeJ.m'tng;a av ........ 'U'Jl.... ..IlI/J ......... ..c ...

överstiger i vilket gör att
'extrema' forskaren mer 11'1"'\1"'014lhd"\l-ll"'d'1 bilder av organisationer och "t"t:Ilo1l4IA-rt'"'IIt:l>n

17 Givetvis finns det aspekter av ett fenomen, som överhuvudtaget inte langas in då man
koncentrerar en studie till en given bransch. Det är en nackdel, som måste hanteras genom att n1an i
första hand diskuterar resultaten utifrån det givna sammanhanget och först därefter kritiskt granskar
de eventuella generaliserbarhetsmöjligheter som kan finnas. Dock menar jag, att valet av komplex
tillverkningsindustri som empiri ger relativt många generaliseringsmöjligheter utifrån Eisenhardts
(1989) kriterier jämfört med studier av andra branscher.
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l"'I ....... ''frOn"'Y'\/i.cli> vid

undersökningens
riktning är

....... '-' ......... 1'-'......... "''''.......... inom området lntonnal:1011ssyst:em
Europa i början på 1980-talet.

'If "',,"/Jl.'l>..B..I.Jl.Jl."" av JL... Jl..Il..VJl.JL.Il.J..U."Jl.'U'.Il.Jl.....,l.;;I,,'U'~

t") .... TILrrt~'"'iI1"\1"1JI1"1t:'('I i nya, exten1a bolag. ~"',"''''.IUl..''''''_

inom informationssystemsektom av att döma U-1Jt.JJI..B.'-4·1I.11.

god förståelse det fenomen som UII.'b,,4.·"-A-""" .... 'IAou.

'::::n.n;~npO'I ~ en ytlig
""'~.I.r1I'"1I"Y\"'" och 1JI-nr.ll .... u.:<t:li>1"'"l1"

Därför
förändringsinsatser

process kan man sig ett större
1t".cli>"f<4."",~",,.cli>"'" man De

SOTIl de gör.

som i
man bara

och en mängd
som datamateria1. I en förändrings

i intervjuperso11emas funderingar
börjat ..............4-JO-,_U_l.-'r.._

V..L""I-..LJlU.Jl.J.Jl.JL~U!!lJ"'''''''V'''U>U~''Jl..Il.C'iI"lJI"t"1'"''llr'it:' 'officiellt' i
!1Ir."l1t"1\('I1I"'\t")1"rnt:'1l"'·~~ upphörde i r'it:'/"'t:'1l""1nh'::::l>1"

............. """ .......... """ .... ~ behöver man .",......,n.,.,."nlrn

18 Valet har alltså skett utifrån ett teoretiskt, snarare än ett statistiskt, relaterat urvalskriterium
(Glaser & Strauss 1967, Yin 1994).

19 Termen 'allians' betecknar här ett djupare samarbete, i vilket ingår delägande och
mångfunktionell interaktion. Detta kan j ämföras med interorganisatoriskt samarbete, som betecknar
en situation, där arbete pågår gemensamt inom avgränsade områden med deltagande av olika
företag som inte har ägarintressen i varandra.
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Ib.ll-JI..Jl.'~JI...I.Jl.&.J1..F-,V.ll.J1.av

20 För en mer lng~len(le ht:::l>Cllrl'''"I'iTn1nnr av datalnsanalulg och olika datakällor hänvisas till apt:.en<11X.
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Dokumentstudier

Kvantitativa data

Strategiintervjuer

Operativa intervjuer

I I ~

1995 1996 1997

Q1 Q3

1998

nv:an«lnl,ne: över av de olika da1tal]nS~lmjlln~~SIlnet:Odierlla

En metod att studera KO]ml1nU]l1ll\~atjlonsn~~tv-erjl{et

systenlln1temratC)rellS lIr~'tQl'1"",n,1I'".nr"''1''"l1! COO11'-,n,'1"'lIC< !ro struktur.
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"Thus, information technology, even when it is to automatically a finite
activity, is not mute. It not only imposes information (in the form of programmed
instruction) but also produces information. It both accomplishes tasks and translates them
into information. The action of a [traditional] machine is entirely invested in its object, the

Information technology, on the other introduces an additional dimension of
reflexivity: it makes its contribution to the product, but also reflects back on its activities
and on the system of activities to which it is related. Information technology not only
produces action but also a voice that synlbolically renders events, and
processes so that they become and shareable in a new . Zuboff
(1988:9)

ett aO]1111IJler~~n(jle av
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i en '1"\"1".rJ(•.trlk=niltll:r~~'r'....YI""Jl.11IJl.1IJl.~JJ..;1{~~c::.n~rl..J?~,,\J',1I"JJ..111JJ..'E.'.J.,t-",lr,J:r'JJ...L. För att Clnllr1l~1r'n

över tiden är att fånga
arbetsobjekt. Detta göras genom att ,J'V'.JL ......

arbetsfördelningen förändras
som framställer

och från

'-J"""........ 'U'Jl......... att studera n1ellan man primärt
över arbetsflödena i en produktutvecklingsorganisation. Denna bild behöver

kvalitativa data

........... ...,; j-,u'llA-Jl. Il..J~"'\"I" analysera data
faserna, som bl. a.
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ett
av

mekaniskt
inte

i Därför
praktiskt som

1"'ACI1"'\An rll.on t-A-r1'''l1Jl för 1l"'L:l>n, RTTlIro.1f4I l:::ll.1!'"

och uttönunande
forskning (Kirk & 1986). I kan

intervjusamtalel1, antingen som man minns
Jag valde senare alternativet.

bandspelare, inledande
nyanser som on1 bandspelare
extenso gav möjlighet att

7/'rtll117rtTD7I"7/r7Il - återrapportering. För att
att man ställer samman ln1-,01i""'l\]"111L

J...L.LIl,....Jl u.\,./l.VJ.. cr;JA.U\',IC) i texten.
analyssteg som ............-u ........ t-......

samma sätt för
. Att nedteckna lln'h::ll-r-'trT'111"1C'I'\'YIt'\'t'o!t:.Ji>n

........... ' ........ ...,'V'......... det gav

170
strukturering

........."""..., .......... ""........ '''''' ... presenteras

21 Detta gäller så när som för de fem sista intervjuerna vilka nedtecknades aven skrivassistent under
mitt nära överinseende. I de senare fallen kontrollerades och rättades utskrifter av n1ig under
samtidig avlyssning av intervjubanden.
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analysen. I
... ....,"V'JL""' ... JllJJLll._ ramverk, av

skapas. Slutligen

metoderna strukturering,
meningstollming. För kategorisering kan man resultatet och presentera i
sifferfortn, varefter statistisl<t. Ad hoc-metoden, där man
eklektiskt såväl som siffror. Jag
använder mitt Det innebär att jag växlar

mönsterigenkänning, tematisering,
1997: l & Hubetman l

dominerandeär
viktigaste metoderna som används.

Mönsterigenkänning kräver kodning av materialet, så att detta kan omformas till
kategorier teman. transparellt utifrån andra än
som datainsamlingen. Eftersom sättet att koda materialet är ett steg i
analysen behandlas i ett separat avsnitt

Analyssteg 4: av - teorigenerering och f"nf1b7fJG.,l;"'E1lr1l1r1l1j-g/jJrJr

tre första analysstegen skapades en grundstruktur i mina
i tolknillgen ställde jag förankrade til111"'V'i11J1t".a.r11J1

w.~""4-""'Jl'i\"/JlJl av detta analyssteg utgörs av att kopplas till ... 'V'",-.L~"'-"''''''',,",L.lJL_'''-'''-''''''''''''''-
som i och som vidareutvecklades
denna analysfas enlpirin också hjälp av
typen theory", för att ny teori om fenomenet
görs jänlförelser andra bidrag.

mönster
hur denna

omvärdering
Den förra

senare i syfte att generera

För en analysmetod, som i
igenkänning och kodning därför är en central del,
görs viktiga att diskutera.

JL.'ll>.V'~JlJl.ll..JL.ll~ av kvalitativa
syften: (l)
utvärdering, lJ"'JL .""'..."' ........."'- "=''''- ......"L_

en ståndpunkt;
utvidgning utall egentlig kodning av materialet i

ofta använts i hypotestestande syfte,
h"{N"'~n1"&J'CI.a.-r (Glaser Strauss 1967).

I denna en tredje kodningsmodell, den 'kontinuerligt komparativa
modellen' & Strauss s. I modellen explicita
kodningen i första hypotesgenererande omvärderingen
och .ll.~F,Jl.ll.ll.ll..JLp;..,'looI'JL.JL i den huvudmetoden. Syftet är att förena systematik och
u ...JLJl,A."''''... A'..... ''' i själva kodningsförfarandet med att ompröva kodningskategorier,
vilket är nödvändigt om man skall kunna generera nya hypoteser under arbetets
gång. Därigenom erhåller man hypoteser som är så systematiserade, att i princip
kan testas, genom t. ex. kvantitativ analys (ibid. s. 103).
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steg, vilka pågår
hällföras till varje

avgränsning av

Den kontinuerligt komparativa
parallellt: jämförelse av hälldeiser, 'incidents', som
kategori, (2) integrering av kategorier egenskaper,
teorin och (4) av

Jämförelse av tidigare inom Katef!G~rln

att mall kodar en viss i en kategori, kontrollerar man (läser igenom) övriga
händelser som är kategorin. Efter ett inom en kategori

sällan mellan olika illgående element. I läget bör man
helst göra i arbetet och ned teoretiska nlan har om kategoriil.
Dessa kan i och för sig kan komma att omvärderas - en sak som var vanligt
förekonunande i den här studien s. 106).

"''!Io.,",''JIIJ'"JlJLJL~lloo4,.''' i kategorier
beslaivning av

stommen i

(2) Integrering av kategorier egenskaper. som man
händelser händelser i den kategori hänförs tar man
nästa steg. Detta innebär att de aggregerade egenskaperna hos händelser i en
kategori blir identiska med betydelsen av kategorin som helhet. Kodningen går
"'-'lI-"-'l.-.A.""" ..... ,,''''' .... ut på att jämföra händelserna kategorin snarare än
tidigare händelser i samma kategori. hos en har därmed
en teoretisk betydelse s. 108).

(3) Avgränsning av teorin. ~ , _...............
och ett annars till synes ...,_.... JL'Ooo.&- J 1.-

sätt, genom att
(ändringar av stora i teorin blir genom att
egenskaper kategorier integreras till helheter. Den senare processen innebär, att
när upptäcks mellan och när likheterna
bedöms vara tillräckligt stora, läggs samman till en och samma
kategori - betyder ju ändå samma salc. Eftersom mättnad inträtt i ett tidigare
stadium för båda sammanläggningen av dem en av
komplexiteten i 'tll3r~M 1l"'\\"TO'0"~1nrf~J>'t

(4) Nedskrivning av teorin. När JL ... ...,'....... JL .... JL ...p;.,IIl.A.-.A.

egenskaper en systematisk teori
studerade kan denna 1ht..o.C"IT'I"'1l"'lrT1t'"ll111nr'r 1n.o.,11t'.o.ral.T1l"1loCl

presentationen av ·""" .

Det är kontinuerligt analysmodellens ideal, i första vad gäller
för nya i interna inom

kategorierna, sonl strävat efter att Me11 il1gen göras
teoriiöst 1978). Utgångspunkten i kodningsarbetet har varit som
beskrevs i tidigare redovisade undersölalingsmodellen. som
utkristalliserade sig tidigt var alltså informatiol1steknologi, kommunikation, aktörer
och aktiviteter. Dessa har fått bilda en första analysstruktur, som fyllts med
innehåll och betydelse, efterhand som intervjuerna analyserats.
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KOlOlllllll1! och

dokument och 1"lIri-""1I1r'lorTCI·()1"'t"11Irl'1l1'"

Ett idealt är att från studiens
börja notera och på

förutsättningslöst skapa förståelse för deras
innebörd (Miles & Fördelarna 111ed en tidig användning av

är att och medför att man
kan pröva för givna data. Detta ger förutsättningar

för en mer innovativ forskningsinsats.

Detta är ett sätt att arbeta påverkas av olika praktiska
faktorer. En sådan faktor är, att även i explorativa ansatser utgår från sina
grundperspektiv. Oavsett vilka som står till inte
onr-r>1l"I1nri"1"'ll.t:h1r"CI"1"'Il..o.lr1"1I'1tT/:':lI1n fundamentalt En annan faktor är, att man en

successivt - av tidsåtgången mer om olika
av uppgiften, som står till att dagliga

..........................,.... Jag kom förrän empiriska studier
under en att i bygga upp strukturer

................ ' i dessa strukturer.

Trots
annat r.l1n'lt)'l)lnr1Pl1

av val
om NUDJST

ex. för att komma ihåg

bidrag och
1n.n.r'1.o.1r"1l'''I.'1l lr'''''"YY'II1rnPll11411'"PlI"rr.l innehåll och

Cllr'~PlIl;:lC1'(rt omvärdera

såväl

mitt i forskningsprocessen var att
automatiskt Det en

använts från starten av t.
i efterhand motivera tolka

sitt ursprung i den kommunikationsdatabas
alla CAD-meddelanden loggats mellan

gäller kvantitativa existerar en mängd överenskommelser och konventioner
för hur dessa bör Jag har valt ett fåtal av som står till I
studien gjordes el1 frekvensberäkning över tiden i kategorierna
meddelanden traditionell postgång' 'CAD/EDI-meddelanden' G00.
Frankfort-Nacmias et al. 1996:356). baserades ett tekniskt
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åskådliggörs

retulD.Ultlet och VaJllal,tet

r.1\"'t.1IIalr1rllvT" i den

i intersubjektiva
sarmlJng~Hrrlte]nUJm i positivistiska vetenskaps

forskningstradition är inter-

I en _,,",-l""l"'l1l-"'lITT"1 t.,1I-1I r'.Dr -..r"nr"'-'lf-" r'h"1ril 11l"',n.o.II""')I"1'" relj~aDlllllel

även
kommit fram
meningen att
meningen
sammanhang.



forskare fram
1997:65). Reliabilitet

att andra forskare skall
hur analysen utförts

anspråk på sanning som

1IJ.L1!.<\..L'llo..\\,.JUJ.L,..1!.<\. momenten av
av processell varit fullständigt för mina

en kontinuerlig dialog om studiens

C"'T1Il1r11"11C.h1l'"ll n1äter

~J1.Jl'-4-Jl\\,."""I,."''''JI.J1. (Alvesson & Sköldberg 1994, Yin 1994).
IrA'"'ll'1''Y'Il1l'"ll'''11"'1111'"1l",lrnt"1IA'"'111,",,,,,.rIln1-n och dokument

J"1dJlt"dJlt'r1<')J-nnrl1I.o?11-nn i ordets av
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kommunikationsdata
I

3.5.2
l!"'Ir01l'''ll 01i""'"' 111 1:101i"''''' C1 utifrån ett

göras genom
kallad analytisk

utnyttjande av
både forskarens

Studiens
andra



användes i
med

en övergripande beskrivning av företaget, branschen det
i, företagets särskilda förutsättningar och vilka krav

,ställde på organisationen av produktutvecklings
Genomgången syftar till att ge läsaren förståelse

sammanhang företaget är del av och öka insynen i
elt~?'rl(')lJ{'lna~e analysen.

När övergripande presentationen gjorts
delkapitlet, följer en beskrivning enligt
modellen;
därefter n lrt.nV{'1 CftVH lrt'1 JVf.."JJ1J

sker i steg som
produktutvecklingen

liX och slutligen hur
företagets produktutvecklings

...........................JC"" ........ Gamma befann sig i när

av Gamma
företagets allmänna

organiseras bedrivs, (c)
interorganisatoriska informationssystem
samarbeten. är att ge läsaren en
studien na1l''''il1"'\1I'''tr'''I'''h,1I'"rIl,:lil.~

monterar och säljer den internationella
där företaget agerar, präglas av iI1tensiv

aktörer, av vilka några är stora, internationella
koncerner. I detta ~t:lI1t"1111"'tr"'1t:l11t"'11.,t:lI"1'110 är Gamma en relativt som de
företaget varit kompenserat sin litenhet till en
exklusivare kundgrupp.

Logiken bakom denna strategi är följande. Företaget att
SOlll säljs till den nämnda ger ett högre till att fasta
kostnaderna. En liten i regel av att hålla jämna steg
betydligt större konkurrenter, om inriktar ansträngningar mot en Lr1111''''IIr1It1r1l'"111''.n

SOlll är beredd att mer att därför att
uppfyller dess specifika
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En av de "'''' ..JI''' _ Gan11TIa täcka är förknippad
produktutveckling. avsätts i runda av företagets

1111l,,;rpcl'Pt"1nO'~::\1'" i utveckling av LrA1"Y\1"Y\t:l1"'\rip. n1"(,"1L.11,~I.J.:1l,..~1""'Änr~,~~1l'.a.'Jl.tO"',I~1'".J.:It:ll,..&.i;,l.J.:',""\IJ1'.J.:'.J.:{:.~'1'".J.:. En
höga produktens

uppbyggnad. ingår
"''ll.I.A.~JL..L'".A.'''._..L.A..JUllV&o'''''&''ll.I..L''' i

u ... ...,J>."'II-J' ... ·'V ..................llo."'. Därför måste företagen inom V.JI.'lA,.A..A.U~"".a..JL""'.JL.JI.

teknikområden för att och

Eftersom Gamma sig mot en exklusivare kundgrupp är dess produkter
särskilt sofistikerade och komplicerade att utveckla. En högt haf"r:llR~1I'r1a ..."'_............. _,L_"""."-'

kräver högt värde i köper, vilket kan skapas genom att
uppfattas hög kvalitet 'modem' teknologi. Detta fordrar att kWl1SK:ap~;nl'van

inom varje av utvecklingsarbetet är hög, vilket
svårighetsgrad i vid en komplexitetsgrad i gånger
kan också komplexitetsgraden hos Gammas produkter vara eftersom företaget
tidigare än branschsnittet måste nya .A..... 'lA-Jl.ll.U.A.1t..~tJU~J.. .A..JL.A.lI.40~~'.lI..lI. i sina för
att bibehålla exklusivitetsstämpeln.

denna affärssituation som utgångspunkt,
Gamma att ta fram ett som möter ett
specifikt, strategiskt medger, att går att tillverka
kostnadseffektivt. Då kan nå en rimlig vinstnivå, vilket är en 1"1'\1"'lI11"C'·ij'tf"1n11"'10

satsningar på nya

För att nå en omfattande produktutvecklings-
organisation, att .4..4._...... "'~... _ komplexitet. Gamma som
nänmts är ett relativt i branschen, ett av viktigaste inslagen i

organisation dess förmåga att hantera andra organisationer.

40102 Gamma

_ ...... i'... i"II .. ·'iT......, .. 1".... 7·'"",.,.ITI .......... ""'r~_ disktlteras nedan ur två för

(2)

Gammas """'1l"'tI"lrn1l"'\'\lC'ln,i-1"""',1l"'\1''I11111-+,n.1I'''1l''i''''II1l'''\'\l1l'''\tro"

viktiga
~t:l'M4I~1'"h~af'a med externa

Den traaltlofl~eu:ao,rgllnlJsat'lOlzen

Traditionellt Gammas utvecklingsavdelning den tekniska kompetens
som krävdes för en viss arbetsuppgift. med samma placerades



T{,\1"PT~aPT "i"i'1"'llll""'Tl1Clnrilo alltså en

att ta sig an
rätt

ett lösas,
mekanikavdelningen och skulle ett elproblem lösas

o.s.v. Detta innebar, att separerade enheter
...._,.,,""".,."*"".. H......... '1!"'\01!-4(:l-r'l,olT't1"'{T utan att känna

inom samma arbetsgrupper.
J.UJl..lJ."-\\...l.VJ.Jl"-'.l..l. organisation22

•

att personer med

skickades
skickades "i"i1"'l/"1O"1'"llt'JIo,r;::llt"

löste
ansvar för hela systemlösningen.

.4...J' .... JL..., .....' ........ på systemperspektiv hos olika avdelningarna medförde svårigheter att
steg kostnadseffektivt tillverka olika detaljerna i

olika inkopplade
sent i och sällan
med i problemlösningsprocessen. Detta förorsakade höga tillverlmingskostnader
många gånger en lägre tekniknivå i komponentIösningama.

Så var alltså utgångsläget när inträdde i 1990-talet. Men var på
väg - dels sig att problemlösningstillfålle se

att ta rätt
och med

VV.4:lo.. Jl..a..4..A.F-, ...,.tJA.·'IJ, ~'Jl.'!lo.". Detta

En som fokuserar på
För _"&"'tr"..,cdr1"

"Om man tittar på de kundgrupper vi vill vända oss tiJI, så är det människor som vill
uttrycka sin individualitet genom det dom köper. Och dom vill också ha stark koppling
mellan det dom står för och det varumärket står för." (Ansvarig för konceptutveckling på
Gamma)

22 Till exempel var alla mekanikkonstruktörer placerade tillsammans och separerade från de
konstruktörer som var specialiserade på el, som i sin tur var separerade från specialister på andra
teknikområden.

23 Kvalitet hade här en vidare innebörd än vad som många gånger är Begreppet innefattade
såväl byggkvalitet - att komponenter går att tillverka och montera - som designkvalitet - dvs att
produkten motsvarar konceptspecifikationer; det senare kallades också konceptprecision.
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gäller kostnad, tid och övrig resursåtgång, och dessutom sattes ett telmikmål, som
angav hur en komponent skulle sig i avseel1den. Sedan tidigare fanns

som för mot
en två veckors mellanrum under

Sedan övergripande målet - - som utgjordes av känsla
produkten skulle skapa hos den tilltänkta användaren. Begreppet konceptprecision är
tämligen abstrakt därför svårt att ner men ändå den
kanske viktigaste Gamma att bygga upp en separat
enhet inom produktutvecklingen, som ansvarade enbart för konceptet och att den
färdiga produkten verkligen erhöll de egenskaper som var planerade. Parallellt med
denna avdelning arbetade den ordinarie utvecklingsorganisationen ansvar för att
konstruera, geometrisäkra och utprova varje enskild hos produkten samt
att integrera olika delarna till en

Gammas interna produktutvecklingsorganisation bestod alltså av två kompetens
grupper eller enheter, dels den grupp som var övergripande ansvarig för egenskaper
hos produkten, dels en annan grupp som utförde dagliga
utvecklingsarbetet och tog Dessa båda
grupper arbetade tillsammans att lösa inom samma

VVJl.,...Jl...a.Jl.Jl.~U"'I...a.v,'/"V\l,. på vilka
kunskaps-

område en viss person tillhörde,
V\.&.'-'I-J.."-"'-/J..Jl. U.'VJ..IJ.,.MUl-V..:;/ upp i ett

arbetsgrupper, inom olika specialister samn1anfördes. Genom att
snitten mellan de arbetsgrupperna var geometriskt fastlagda från början, kunde
Jl,.'V' .... 'IA-..........~.ll.......,..,_... ske inom utan att detta övriga

En som IArn.'11tn~"",n'l'l" vrlJa1AtKtJCOn'1,lJlexl~tet

Istället för att basera ro."'!o".nrrtl1l""O·'IIru·.",a--a""1I"''''''1Y''l

Den nya n1l"'rll'UI),r1P>Cl på '-""""'.u.. 1l.JI..1l..J1....... i nundre
förändringsprojekt i slutet av 1980-talet men kom först att i ett
projekt,

Systemgrupperna

Systemgruppema byggde på tre ~~:;':'J·l:"':'~.~~ IlJ ... Jl1l.1l.....,.LI-J'tW1l. .. Jl1l._Jl..LJlJl"'~"''''''..a.Jl. att man varje
samman hänsyn till

VV.A.,...Jl."",l\.V olika projekt.
arbetssättet

24 HX var ett produktprojekt som sorterade under plattformsprojektet H. Mer om detta senare.



infördes successivt början på konstruktionsavdelningen. Inköps-
aV(lelrnn~~en integrerades i nya arbetssättet ul1der höste11 1996.

Systemgruppema var snarare ett nytt än en ny organisationsform. Den
gamla funktionella uppdelningen skulle finnas Systemgruppema blev
en 'mötesplats'.

"Systemgrupperna är ingen organisation utan ett arbetssätt där människor som tillhör
funktionerna sammanförs. Kompetensutveckling sker i funktionerna. Systemgrupperna
skall alltså knyta till sig de personer som behövs. Även leverantörer skall ingå."
(Konceptutvecklingsansvarig för HX)

I det nya arbetssättet fördes således alla teknikspecialister, som krävdes för att lösa
teknikproblem inom ett visst geometriskt område på produkten, samman
inköpare och tillverkningsberedare för on1fåde. De senare Ilade som uppgift att
se till att komponenten erhöll högsta möjliga tillverkningsbarhet, de förra att inköpen
blev så kostnadseffektiva som möjligt. Det som var speciellt det nya arbetssättet
var, att dessa kompetensgrupper nu arbetade tillsammans, parallellt och med samnla

"Här finns alla aktiviteter, egentligen, för det är tvärfunktionellt. Det gäller alltså
konstruktion, beredning, provning. Ja, inköp också. Så här finns alla typer av kompetenser,
som arbetar parallellt istället för att som tidigare arbeta sekventiellt: konstruktören tog fram
en trave ritningar till inköp som sedan förhandlade med en leverantör, som sedan tittade
på ritningarna och ofta konstaterade att det var omöjligt att göra. Som ett stafettpinne-lopp
som tog mycket tid och kostade mycket pengar." (Projektansvarig för IT i
produktutveckling på Gamma)

Inom varje tvärfurlktionell grupp [alms en som hela Till
HX systemutvecklingsansvariga (SV) och till

'1"'1'JI1I"\1I"\A'1''1".P'1'''''lrll.P olika komponentutvecklingsansvariga (KV). En SV hade i upp-
drag att ett större, geometriskt fristående system, som i sin tur var uppdelat i
ett antal geometriskt fristående komponentområden, vilka KU ansvarade. Inom

..., .......,..........,........ ..,.. ..... .., ....." var KU, som det praktiska utvecklingsarbetet och som
'-'B""'.A.""Il,.Jl....,~l Jl....., med ansvar ett kämteam aven inköpare, en

_.a. ....,............,J.a. _ ..... Dessutom fanns i omedelbara
logistik, ID. m.

Produktgeometri som organisationslogik
Sättet att frål1 '1I~1!.,'N,4.n._ och in'.

"Nu bygger vi produkten utifrån och in istället för som tidigare inifrån och ut."(Ansvarig för
produktutvecklingsprojekt på Gamma)

Det nya sig på en ny om
dimensioner som skulle vara styrande i I att produl<ten

bestämdes genom dess geometri (utifrån och in) snarare än tekniska detaljlösningar
(inifrån och ut), styrdes också problemlösningen av design (geometri) och egen
skaper istället för som tidigare av dolda funktioner (el, mekanik, etc.) som byggde
upp de olika .!.""'-'J".!..!.tJ'V.l.,!,'l,,,1.1..lu.. ~""'.!..llJl'U.
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"legala organisationsstrukturer utgör inget hinder. Nätverk, partnerskap och synergier
växer fram till följd av ett behov och en optimering av systemet, inte till följd av regleringar"
(Årsredovisningen 1996)

Gamma

...... 'V'lL.L"" ........ .L en chans att lämna
il"W'.cl>"1Y', __..,,-t-_1l"'n än en annan. I

nUlln'2;suna(~rlaLg mellan

företaget in ""' .............. .L \1o< ...... Jl.

...... Jl.lLA..... Jl."' ..J.L .......L 'l som specificerade mycket en viss detalj
skulle kosta när skulle vara fårdigutvecklad. Med offertförfrågan hade
Gamma skickat en utförlig beskrivning som innel1öll egenskapskrav och besked om

.......................... '-' ... ""' ....... skulle komma att till sitt förfogande för att konstruera
innehöll ett första utkast i form aven som
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HX sjösattes
tidpunkten

svänga över i .J..JLJl.Jl.JLA""lL-'''JLJLJLJLjO..,

'-J'u,.lI.JUl...A. .lI..lI.tV>~ av den ir{\1'lQt"nllkrt1r\1'lC~1I11;:!,{Ts::IrnCrp i samråd

J..J..J1.tV>JLJ..'!!o.J....II.U,'-ll-"-'JLJl 1998.
.......'J ............... .JI..Jl.lL- att

som
111"""'''1'''1''1''''1,''1,,",,"'11'" sätt.

25 Intern Gamma-dokumentation, projekthandbok 1995-02-10



Design

SystemutvecklingZ Detaljutveckling

Systemberedning:zDetaljberedning

Provning, virtuell och fysisk

8.

""''''''Jl.......L ... .L ... ,.., ....'_... """"'IV''''''' var en
sedan utgjorde underlag

i faserna
i Detaljutvecklingen syftade till att ta

,.",..Jl..Jl..,.,..... .LJl..Jl..Jkj-, av Förutsättningar

sig på
Systemutveckling/Detaljutveckling.
fram ett underlaget för
för gavs av
beskrivning togs
ge egenskaper, utvecklades.
de båda stegen Systemutveckling och JJ..J.....,"ll,4..lI.Ill,A.."'fV.....,.Jl:l>•.I...I...I. ..I.~

lÖsl1ingen.

Design gick ut att söka fastställa ett förslag för det
utvecklingsarbetet. Detta förslag stämma som

som mål för _1IA'r".1IL:li>/)...1-L:li>i- -"'-' .......JL,.",.. ..... ",.",...L utvecklades i systemutvecklingsfasen ett
Jl"lo..VJl.JlJltJJl.....,,,,, lösningsförslag komponenter. I detaljutvecklingsarbetet

geometribeskrivning av ingående
.B..VJlll,A..\I,U\b4\1,\I,.IL.Jl..I..lI.Jl,.,ll,4.Jl som gavs av

70



Design och Systemutveckling
Packning Beräkning Kravanalys

Detaljutveckling

Aterjöring

Granskning

Ater/öring

PackningISampackning,
Virtuell beredning

Design-NUFO

NUFO-BAS

CAD-RitningD
/ \

Återföring
Beredning

Flödet

etc.

Införandet av CAn Gamma

Innan rln+.n.1l"'l"'+ÄrI

Man
man fysiska .l.Jl.Jl.'-P\..&.V.l..1.VJI..
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fysiska J1.J1.J1.'V~"'J1.""""'J1..

Förutom att gav
stora antalet övergångar upphov
till Man var riktigt utförd,
förrän alla delar som levererades av externa sammanförts el1 fysisk modell.
Det var också svårt att återskapa kOl1Struktio11sunderlaget, som var nödvändigt

att kunna utföra med jämna mellanrum förekommande
utvecklingan1a av produkten.

"Vårt slutresultat innan vi började med IT, det var en fysisk modell ...av trä om vi riktigt
långt tillbaka. Den tiden är ju helt borta. Cad kom ju till Gamma i början på 80-talet. 1985
kom Catia för 3D-modellering." (tT-ansvarig på utvecklingsavdelningen på Gamma)
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2. ... ............."' ... Q.4JL ...,.,.4. ..... lIooav och rn 1l·n1IC:J·1I"1 Cl Rr

Fysisk
originalmodell

Numerisk 3D
modell

Generera fys.
3D-modell

Läsa tillbaka
ti1l3D-CAD

Konstruktion
system!detalj

Numerisk
originalmodell

10.
och efter in'itOll"'ll1lln,rI.o."ft

Gammas lr\li"'.nnnll.r1"n1r"U/Old'llI!..rl!iinn före

"I och med kan vi nu direkt kommunicera CAD till CAD vilket reducerar ledtider i
utvecklingen från veckor och till minuter eller timmar. (Ansvarig för
partnerutveckling, Gamma)

"I R-caset så gjorde vi under 2-3 år det här testet [telekoITlmunikation i produktutveckling].
Då gick 600 filer fram och tillbaka. Det här kräver ju oerhört mycket. Effekterna av det blev
ju att vi kunde sänka kostnaderna och får ner ledtider. Vi kunde ta bort en prototypserie till
exempel. (Ansvarig för IT-samarbete, Gamma)
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Inledningsvis EDI aven telekommunikationsförbindelse
Gamma och en specifik extern organisation. Derula upp när de

.II.","'-'.II..II..Lll.Jl..II.IIoA-.JlJl..II..II.'!>.'-"''''.l'-'.Jl.;lV.II..l genom att använda
\I, ..... .II.,..JlJl..II.Jl.~".....Jl.Jl.. H·"tt·A-r!l-'1Io:1l1i1lri som gav ökade att överföra stora

datamängder, blev fler organisationer i Ell diskussion
upp i ett branschgemensamt standardiseringsorgan om en europeisk

""'......._............".., av Standardiseringen geomfördes hösten
reda i var

JJCAD/EDI (eller liknande stöd) behövs, för att ordning och reda är oerhört viktigt inom IT
överförd information. Man måste vara noga med att följa standarder. I ett antal fall har vi
fått lägga [skapa] standarder. Det är många [externa parter] som då uttryckt 'positivitet':
vad bra att ni säger hur man skall göra så vet vi det, och då gör vi så. Det finns så många
tusen sätt komprimera, att skicka saker, att göra disketter, att göra allting kan man göra på
så många sätt. Fanns det ingen standard så har vi sagt: så här gör vi och nu får ni
anpassa er. Så vet alla att det är spelreglerna. (IT-ansvarig för partnersamverkan
Gamma)

Standarden utgjordes av ett elektroniskt
om mottagaren, hur
system som §;". ..... ~,.II......... ""'.......,,'"

m.ffi.
identifiera och .o.la.lrh.."'.,.-,' .. nl .....-f- h''Jl"nf"A1t'()l 1n"'l&.l>l'iIrtAI·l')I1""lI'1Af"

.o.la.lrh·"'1I"'Il .. nL"'n kuvertet26,27.

Gamma ut' lnt,erC)rf!anj~sa,tor'lSk

26 Rent teknisk skickades CAD-filen och informationen som sammanlänkade informationspaket i
Gammas logiska telekommunikationsnätverk.

27 För att öka fdrståelsen fdr tekniken kan man jämfdra CADENG-meddelande med e-mail, som
också användes på Gamma fdf kommunikation sedan lång tid tillbaka. I denna jämfdrelse finner
man vissa t.ex. att (a) det sker en adressering av meddelandet från en individ till en annan,
(b) man kan skicka meddelandet mellan olika organisationer, (c) man utnyttjar gränssnittet mellan
telekommunikation och datorer och (d) man kan skicka andra av filer påhängda till
ursprungsmeddelandet. Men fdr ett CADENG-meddelande finns tilläggsfunktioner som inte finns
för vanliga e-mail, framfor allt att det finns infonnation 'påhängd', som gör att man kan behandla
meddelandet automatiskt, när det anländer till mottagaren [vilket är förutsättningen fdr EDI, Lex.
genon1 angivande av vilket CAD-system översättning skall ske från, etc.] och att det finns ett
administrativt system på branschbasis, uppbyggt kring överföringen fdr att säkerställa juridiskt
bindande dokumentation. Det förra medfdr, att ingen ritningsinformation går forlorad vid
överfdringen och att 3D-modellering kan ske och det senare, att behovet av ordning och reda inom
produktutvecklingsarbetet säkerställs.
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Tabell Antal tel,ek(~m]mu.nil{at:ioDlSal[lsllutl]laexterna till uaJillIIJla

Tidpunkt

1994, Q3 iii)

1996, Q3 **)

1998, Q3 *)

Antal telelänkar i produktion Antal telelänkar i test

5

45 29

140 80-90

Frågan blir då, hur användandet av lI..A..A...L'-'..L..L..L.A.~',J1.'-'..L..LU"'''''J1.'!!U. ..L'-'.L'VF-..L av
mellan parterna påverkade interorganisatoriska strukturen; med andra

ord: hur påverkades organisationen av Gamma
och dess sanlarbetspartners, när nya kommunikationstekniken togs i Den
frågan i

28 Intern Gamn1a-dokumentation = uppgifter från respondenter =
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summeras längs en "'.:L'-!-IJf.-I..Ll..VJl.. Detta
av tre skäl: att för att sortera i att klarlägga ............,...Jl.~ ...................

av kommunikationsstrukturen och att en
rilll1"'V'IQ",!'-"l"1l"".,...",0't"1l'4l0 aktörer som ..., .................... ~, .....................

120000 -,----------------------.......,

100000 +----------------------::;ol"l!

80000 -\--------------------------:

60000 -t---------------:

40000 +----------:

20000 -t---------==

I [lIJ CAD-EDI (export)
D CAD-EDI (import)
~ CAD-manuell (export)
O CAD-manuell (import)

19981997199619951994

0_~ 1fIIII~_

1993

29 Export och Import har här en fysisk/geografisk innebörd.



avanger om ett ..!I..IlJLII./U'U"II.I.II.'4-.IlJLIU~1I.I UJL.....I.VJL'I>.IIA-"U

ny

Om aktivitetsgrad "'-lI-..... JL ..I...Il.JLJL ..../AIlA-U

i de
kanaliserades alltmer genom
ökningen i
Detta framgår av nedanstående

av

Tabell 80 Basdata om

1994 1995 1996 1997 1998

Totalt antal CAD-meddelanden (import och 19515 46785 65460 79239 100758
export, normal och EDI)

Total ökning från föregående år 2306 27270 18675 13779 21529

Procentuell ökning från föregående år 13% 140% 40% 21% 27%

Antalet ökade CAD-EDI från föregående år N/A31 203 16629 20794 18784

Andel CAD-EDI-ökning av total ökning N/A 1% 89% 151%*) 87%

140 ""'...."'.... .o>n1l"

Inledningsvis
strategi-

nya U"JL'~"VJ-'JUL.l'-

,strategiska
som större

externa resurser för
t.II.I.Il'-Jl..I..I."::Jll.'I!..U .l.JLi~.Jl.IIJ.A.Jl.Jl.V'~VJI. som

1I1111"'1I .... ht::ll>1'"4)I.'1Ia>Cl en ny strategisk JLJL.lUl.JLA'i>.".JLJLAAJLJi"ol

skulle Gamma kompensera sin
- man skulle ta

utvecklingshjälp, Ahi/::::l>....",pnr1.o>

30 Mellan åren 1996-1997 minskade antalet meddelande i EDI-manuell, se *) i tabellen.

31 Kategorisering av CAD-EDI meddelanden fore år 1994 ansågs av respondenterna som tämligen
osäker. Därför görs ingen tillväxtjämförelse for år 1994 vad gäller CAn-ED!.
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för att underlätta kommunikationen externa

niTl'''AlI-r'Ild'1r01'''A i de sel1are skedena i första
1-al.o.ITr"~1Mt"'l11-r'1llllrn1-1IA1"'ACllh.ll1"'Arilo1"'A Jl.'\..V./I.Jl..1JlJl.!.U.l.J.JL.II.'\..ULJLVJ.J... Vilka som

följande analyskapitlet.

K(]~m]mUlnljl{a1tl0]nSI"ec:lpr'OC:ltet över tiden

En kompletterande aspekt av kommunikationsstrukturen är dess balans, hur
ömsesidiga är. En ömse-
sidighet, eller beskrivs av antal meddelanden som skickas till en
al(tör jämfört med antal som tas emot från denne. Gamma exporterade fler
meddelanden än vad det importerade tiden 1994-1998 (Tabell 9):

1994 1995 1996 1997 1998

Import

Export

Förhållandet Export:Import

5223

14269

2,73

9902

36883

3,72

14699

51163

3,48

19325

59914

3,10

27640

73118

2,64

och
beroendeförhållanden

"Externa parter skickar sin modell till oss för att vi skall integrera den i [produktmodell
]databasen, medan vi måste sk;~ka modeller till dem på alla kringliggande system."
(Konstruktör

"De får ju hålla koll på övriga detaljer så att de passar ihop med [ett tekniskt delsystems
benämning] också De skall ju ha mycket mer av oss än vi av dem." (Konstruktör på
Gamma)

~.a.Jl ....e.""Jl. ..a..ll.~Js;;.,~.a..JI..'lo,.i."" anledningen mellan export import var, att de
skulle utforma som en i Gammas utvecklingsprojekt

en mängd andra

.a..a.Jl......''l",ll.''''Jl.a. .. som
av gick

motsatt väg, stämmer väl med bilden, att
Gamma var produktutvecklingsnätverket.
Det var genom denna nod verksamheten planerades, kontrollerades och integrerades.

Variationen i utgör tecken att initiativ och aktivitet i
olika i nätverket vid
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'-JI'l.ll...Il.Jl.JUl.Jl. .lI.CI,,4,U roll som ständigt central aktör iVariationen var liten men n .....o1l"'C" ......~o.nr'It"}rtO

produktutvecklingsnätverket.

Gamn1a var vad externa kontal(ter, eftersom företaget
då var inne i ett intensivt, strategiformuleringsarbete. tog

den nya strategin fastslagits, extern Detta
visade sig i en andel meddelanden som skickades ut företaget de närmaste
två åren. av i form av arbetssätt, som
fanns i Gamma En av var
tekniska rutiner och investeringar i informationssystem. Adoptionen av
ställde på tekniska anpassningar investeringar av leverantörerna i nätverket
vilket tog att genomföra. Resultatet blev, att kommunikationsreciprociteten

övervägde till Gammas en av företagets
förändring, externa momentant inte

al1passa sig. gled mer över externa
kommunikationsreciprociteten i stort sett återställdes till samma nivå, som var
rådande före Gammas förändringsinitiativ.

Att Gamma var var en
u.IJ~..J' .lI..CI,,4,L. L..Il..Il.Jl.ll..Il.F, som

"Jag vill påstå att mognadsgraden i Gammas externa nätverk är inte ... , där ligger vi först.
Vi ligger väldigt ofta först i vår omvärld och inom CAD-EDi-världen driver vi på ganska hårt.
Men sen skall det tas emot också och implementeras i vår verksamhet och sedan få ut det
för att kunna jobba ihop med omgivningen med de hjälpmedlen." (Ansvarig för extern
kommunikation Garrlma)

"Även om det är en dialog så är det på Gammas villkor. Vi har ju ett antal CAD/EDI-miljöer
levande mot vårt nätverk, och det är Gamma som är förse. (lT-ansvarig en extern
konsultbyrå)

Den fas

meddelanden O+.......:l>1l'" h ''11'1''"\ r!

för ursprungliga 0tJ""'V.ll..L.ll..L'll..~!.4"'.L~JA.J.'l:,,,,A..Jl.ll.".

Gan1ll1a ett som 1I11 ..... .rIr"'i.n.1~rilo 1f'\MI'"1I1I'1""\rto'1""\

ut i 1I"lIn1ht:Ta,.,.,..ir,~1I-

ni alltså få riktig nytta av CAD-dokumentationen för att ni"När ni går in i 3D så
sprider informationen?

Ja vi sprider den snabbt till andra så att de kan starta och jobba parallellt med oss, plus att
vi snabbt kan få tillbaka när de har tittar på sina konstruktionslösningar.Till externa aktörer
går detta via Systemgrupperna." (IT-ansvarig på designavdelningen [tidig fas] Gamma)
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Iri-Yl''' ..............n ..... i relationen.

"Hela tiden så skickar vi information fram och tillbaka. Det är en mängd information
som med modeller (Cad-modeller)

Är det informationsutbytet väldigt strukturerat, så att det bara sker vid vissa tillfällen, eller
kan man skicka iväg modeller när som helst?

Det sker med jämna mellanrum." (Konstruktionsansvarig på Gamma)

hur ömse-

utifrån
10).

Projektmässiga och organisatoriska förhållanden
C'1 1"11 O'I't4~~1"t:l~n i även om variationen var

hände då kommunikationsreciprociteten när CAD/EDI infördes su(;ce:ssr~{t

1995 och framåt? av ovanstående av all CAD-kommunikation
att hände särskilt Detta datamängden,

både för som sändes

Tabell
ED!

;A.iJ-nOlaIlue~liversus

CAD-

Import

Export

1994 1995 1996 1997

Manu EDI Manu EDI Manu EDI Manu EDI Manu EDI
-eli -en -en -en -eli

5011 212 9500 402 8595 5702 10084 9241 11198 16442

11830 2439 34431 2452 37382 13781 28878 31036 30499 42619

ort

ll-t"llD,Or1l1l".1I-t"lIIl1rC'l,"T1IC'I användal1det av CAD/EDI
Donnnansen

kO]mnlUTIllk~ltlc~nsom förmedlades
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övervikt fanns i samma omfattning, då alla
analyserades 9). Slutsatsen därför, att var ny
informationsteknik som till lLr",vV"'1IC'lt"'r:\t"a.·1I"'0'Jlrla. ~1"PrlITnl'·rlPln11l1lcrp·n i

me:d.d.~ela]l1d.e~n som

1998199119961995
O-+-----~------w----------~

1994

14 ------------------~

12 -+=-------------------=f

10 -I----~------------------I

8+----~----------------I

6+-----1::..--=-------------1

12. Ko:mn:lunika·tioIlsrf~ciprocitet ;ALP-m.anl1el1 och CAD-EDI

Teknikskiftet manuell hantering av CAD till CAD-EDI alltså
i Gammas externa i produktutvecklings-

på lång sikt.

För att förståelsen
II,4.lI>JlI-nJil<'U''-!!- och

4.203 Kommunikation mellan :sv~~te]m1!:rU1DP~erJJUloch externa

Studien går nu
grupperna,
Systemgruppema, som ~ nL , "V'Jc -.""' ' J""oJ JL""' .....

nya informationssystemen, som att ............""" ........a. ....... "'.,.....

Det var också där gjordes, om ett visst
emot med hjälp av eller ny informationstelmik.

tas

32 Antal exporterade meddelanden dividerat med antal importerade meddelanden.
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Tabell Ile Antal anställda

Individernas kommunikationsintensitet med externa parter beror av hur många
meddelanden som skickats externa parter från Gamn1a, många
som sänt sådana av antalet anställda på Gammas

framgår nedal1 (Tabell 11).

1994 1995 1996 1997 1998

Antal anställda på Gammas produktutvecklings
avdelning (index = 100 for jämforelseåret 199433

):

100 117 112 118 124

Den totala av antalet Gamma-anställda på produktutvecklingen
l och var således tämligen måttlig. totala externa
meddelanden som skickades från Gammas produktutvecklingsavdelning divideras
med antalet anställda, fås ett på hur kommunikationsaktiv varje anställd
var i samarbetet med externa parterna under periode11. Kommunikations-
intensiteten per Gamma-anställd, på kategorierna

visas för 1993-1998 i 13)

35 -r-------------------------.

30 -+------------------~---;

20

::+------~/=7~
~~_W"f

§CAD
EDI/Anställd

DCAD-
manuell!Anställd

5

19981997199619951994
O+-------r--------,.------r-----r----~

1993

per anställd
1993-98

Som framgår ..::llJl'\..lqvll.'\.Uu.v..::ll åtskilligt per Gamma-anställd och
tidsenhet 1998 än periodens början (c:a 32 jämfört 7). Efter ökade i
huvudsak me:aa~~la]1ae~nsom med hjälp av ny informationsteknik.

33 För anonymiseringens skull används index istället for verkliga värden på antalet anställda.

82



teknik,
styrs

var troligen av
blir en om

ökade aktivitetsnivån i kommunikationen med externa parter medförde, att den
interna kommunikationen olika Gamma-anställda minskade?
Denna fråga i följande.

intern och extern KOJ71nlUn~lKtlllC)n

Det gick ej att erhålla kvantitativa data för kommunikationen inom System
grupperna, eftersom konstruktörer och designers i arbetet kommunicerade

med databasen, en kommunikation som inte kan loggas ett
enkelt sätt. Kvalitativa data visar dock att det skedde
en kraftig ökning också av kommunikationen inom Gamma. Det gäller särskilt
perioden 1996 och framåt, då Systemgruppen1a Med Systemgruppemas
införande att ta och det gick
C'11l'Jlhh'JI1"'P att få svar

"Närheten ger snabba svar. Där märker man ju skillnad helt klart. Man tar ju kontakter
mycket snabbare och enklare. Man behöver inte skapa de här mötena på samma sätt som
man gjort tidigare." (Systemutvecklingsansvarig på Gamma)

som
av

svar. Detta 1"r'1l"Y'l"o.""'"l"fi'" Q".:lIPdIlPQ

externa av CAD-
kommunikation inte denna utveckling men var en nödvändig fönltsättning

Om telekommunikationsuppkopplingama funnits, skulle de externa
relationerna ha hi11drat snabbare problemlösningssekve11s som kom att utvecklas
i Systemgruppema på Gamma. Systemgruppema
systemel1 för externa

"Systemgrupperna bygger på de här grundvärdena. Och sedan för att underlätta
kommunikation och samförstånd har vi jobbat dels med arbetsmiljön och dels har vi jobbat
mycket med IT, att använda den möjlighet som finns idag med IT att visualisera och förstå
de tankar och ideer vi har för att bygga ett beslutsunderlag. ss (Ansvarig för införandet av
Systemgrupperna på Gamma)

I och med att externa parter nu fysiskt inlemmats i Systemgruppema på Gamma,
förändrades också interorganisatoriska kommunikationen. deltog
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gav
även om externa

l

organisationsgränsema.

"Det är ju beredningsmöten varannan vecka, då vi träffas. 1V1en sedan releasar34 vi ner
underlag till dem...Så fort design har något så, skickar vi iväg dem. Det kan ske varje
dag." (Planeringsansvarig för en utvecklingsgrupp i

av produkt HX som innehöll så mycket
man

"Exter sitt och den biten, som att man kan
skicka fram och tillbaka. Annars hade ritpersonerna varit tvungna att sitta här och göra det
jobbet. Det går inte. För det första skulle vi få bygga ett hus till, i princip, motsvarande GP
huset huset som all Garrlmas "

Gamma)

möjlig, ...... .L ... ' ............ 'v ........... det
am1an

Fysisk u ......... JL.LIi'-' ..................., ................ ,..,

stora 111l"'(TP~tp1"'111l("l'9rf"

34 En ändring som godkänds en avdelning 'releasas' (frisläpps/utges) för användning av andra
parter (avdelningar och externa parter). Den finns då tillgänglig i modelldatabasen och kan
användas som referens för angränsande geometriområden.
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Ritnings
databasen

"Vi samgrupperar dem så att leverantören sitter här rent fysiskt eller via kabel så att han
kan ta del av informationsflödet" för IT-stöd för det arbetsgrupperna på

35 Ordet 'spontant' användes av Gamma för att beskriva det nya kommunikationssättet. I texten
används det för att ange, att kommunikationen inte skedde vid i tiden förutbestämda tillfållen utan
så fort ett behov uppstod i problemlösningscykeln. Tidigare hade Gamma enbart förlitat sig på
planerade möten för att lösa problem som berörde olika interna avdelningar och olika
organisationer.
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nya infonnationssystem
""1l"'Il1-.O>."Yllt",,,+.o.+.o.'\l"'I\ i Gammas IrA1l'Y'l1l'Y'l111411

CAD-EDI

Liten
extern

----+--------I-----+------+------I--------!~

1993

150
nätverket

1996 1997 1998

~vsltenlgnLlP1Jlernla fick
en kraftig i intern
komrnunikationsstrukturparametrar
informationssystemet ............. 'J' ........._OJ • ..liL'!>.'U'.JI.~.A...II..~~~..Il..a...!...a.'h..fl,.4."JL,",..!...Jl_U..!.. "/V~~JJL 'U'VA. Il.V 1l.,",'.JI.J.

den koncentrationsgraden likaså.

En ökad intern intensitet gav extern intensitet i Detta resonemang ger
emellertid ingen förståelse av hur samma antal Gamma-anställda verkar ha kunnat
kommunicera mer intensivt under perioden, såväl i interna som i det externa
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JL"" ...........L~ ............... ""u'-'!,... .IU1. ... , ...........Ju... ""'l att en produktivitetshöjning i det
ökade kommunikationsintensiteten.

För att ljus över gåta går jag nu över
sände CAD-meddelanden från externa

aktörer, som

I detta skildras lItvecklingen av aktörsstrukturen. Detta görs steg:
en studie av aktörer i interorganisatoriska produktutvecklingsnätverket, samt (b)
en studie av de individer i Systemgruppema på Gamma som arbetade tillsammans

externa Avslutningsvis sammanfattas delkapitlets empiriska bidrag lä11gS
en tidsaxel.

4.3.1 Aktörer i

Intensiteten i lC'~YllTUl.'i"'"ll..lll-",e.·11l1.ll.}:,."....:!·~'t~~IlI".2'.1I"..Il~.Q.J;'L..Il'l mätt som totala volymen
per tidsenhet, ökade studerade Vilka vägar tog ökade
kornmunikationsflödet? sammanhang är inte relativa riktningen,

mest intressanta utan snarare vilka
som spelade större

(i termer av J..'ll.'U'.II.J...u.JL..B.\A.J....B..ll..II.'ll.UI.,..II.'V.II...B.L.:J.1...II.'I".;u-v

Aktörsstrukturen i
kommunikationslänkar, som förstärkts, försvagats, bort.
Den kvantitativt grundade bilden successivt i texten genom att

redovisas som respondenten1a gav i
intervjuerna.

kommunikationsintensiteten per aktörsrelation

Tabell 12. Antalet aktiva leverantörer i kommunikationsdatabasen

1994 1995 1996 1997

Antal externa aktörer i kommunikationsdatabasen

Genomsnittligt antal meddelanden per extern aktör

258

75,6

384

121,8

401

163,1

446

177,7

Det totala externa som Gamma kommunicerade ökade
perioden från 258 till 446 (1997). Samtidigt kommunikationen (antalet
meddelanden) ännu mer. Detta innebar alltså, att företaget kommunicerade mer med
varje aktör, i genomsnitt en förändring från 75,6 till 177,7 meddelanden per
leverantör och år.
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Trots att antalet externa
kommunikationsintensiv
som övergripande ..!I.'l!..,",.II...!I.'lbI'V..!l...!I.i• .Il.~II...!I.,",.!..ll.U~"".ll.ll.l."-l\.'lbI.JI..JI.

av

mer
ni:i'I-'lTQ,-rir,(::ht- mätt

l"ITTn-rnrio för

under den

Tabell 13. Andelen leverantörer som erhöll

1994 1995 1996 1997

Antal leverantörer som erhöll 50% av CAn-meddelanden 16 21 23 24
från Gamma.

Andel av det totala antalet leverantörer som står för 50% 6,2% 5,5% 5,7% 5,4%
av kommunikationen.

i
högst marginellt, när ny informationsteknik "'JL"'",... ~ ....s.'OA-"""""'''''Il-''-l\.''''U.

mer än

oelvailntJre grupper av

Även om nätverkets koncentrationsgradsgrad i stort sett
'"""....,~, Jl..A JL JL, gruppe11 skepnad. Om man grupperar

mer av den totala
av vilka som återfinns

erhöll l _-r"',.... 01l"'\1i"

en tydlig
aktörerna.
fanns kvar i gruppen 24 aktörer _ "" ......
en andel meddelanden. 13 av 24 dominerande aktörer 1997 var nya. Det hade

skett en markant av dominerande gruppen, samtidigt
nya informationssystemet

36 Koncentrationsgrad mäts i denna studie som hur stor andel av kommunikationen med '-JI1I,4................... "-'l-.

som går att relatera till ett bestämt antal externa aktörer eller en specifik andel av dessa.
Koncentrationsgrad mäts vanligtvis som andelen aktörer, som har en viss andel av relationerna i ett
nätverk (Knoke & Kuklinski 1982). Jag har valt att operationalisera koncentrationsgrad som
andelen aktörer som står för 50 procent av kommunikationen under den undersökta perioden, därför
att detta mått mer tar hänsyn till intensiteten i vmje enskild relation och ej enbart refererar till hur
många relationer vmje aktör har.

37 Genom att använda 1%-kriteriet för dominerande aktörer erhåller man ett mått på intensiva
relationer och vilka aktörer som varit dominerande i produktutvecklingsarbetet. 1994 borde
procentkravet för full j ämförbarhet med 1997 varit högre, eftersom antalet relationer då var färre
(t.ex. =1 %*antalet 1997/antalet 1994) och därmed 'konkurrensen' om meddelanden lägre. Genom
att ställa det lägre kravet, 1% 1994, kommer fler aktörer n1ed. Därför underskattas här egentligen
förändringen av hur många nya aktörer som tillkommit 1997.
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1994 1995 1996 1997

Antal meddelanden 14292 36883 51163 73118

Antal meddelanden skickade till de under året 1997 10 8335 23624 39245 51801
mest kommunikationsintensiva aktörerna

Andel meddelanden skickade till de under året 1997 110 58% 64% 77% 71%
mest kommunikationsintensiva aktörerna

Tabell De
CAD-manuell

Andel CAD-manuell meddelanden skickade till de mest
kommunikationsintensiva 1997

Andel CAD-EDI meddelanden skickade till de mest
kommunikationsintensiva 1997

......."-'A .... .a.J1.AA ........ .....'L.............. gruppen
mer än

leverantörernas andel

1994 1995 1996 1997

70% 63% 72% 75%

N/A 78% 89% 69%

38 Urvalet gjordes så att de kornmunikationsintensiva i detta fall definierades som de som hade 100
meddelande eller fler exporterade från Gamma till sig under året 1997. Till antalet råkade de utgöra
110. Därefter spårades deras andel av kommunikationen från Gamma under åren 1994-1996, samt
får första kvartalet 1998.
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ut

39S1utsatsen bygger på följande Om vissa aktörer i kommunikationsnätverket tidigt
erhöll meddelanden från Gamma med av den nya är de också av
denna. Att de tekniken är for att de skulle kunna erhålla meddelanden detta

nlen det kunde även vara att också de andra externa aktörerna tekniken utan att
Gamma var medvetet om detta. Eftersom Gamma ansågs ha drivit mot CAD-
EDI och successivt system tillsammans med leverantörerna och
registrerat är det dock inte att sådana fall var f6rekomnlande. Därf6r bortses
från detta störningsmoment.

40 För 1994 var EDI en liten del av kOlTITIlunikationen och ISDN-standarden inte lm·ple:mc~nt~~ra(l,

varför jag har valt att bortse från detta år i diskussionen. Därfor är det inte att vi i
kolumnen for nämnda år ser noll procent i andel.

41 För att kunna använda dessa som bas för gör jag fOrst en åtskillnad mellan
Konsulter och materialleverantörer. De som till allt ifrån
ritarbete och konstruktion till o.d. :ffir status Konsult. De återstående relationerna delas in i
Leverantörer och Partner på av diskussioner med respondenter Gamma och denna
indelning hade sin gnmd i en intern, och dokumenterad, kriterieuppställning på Gamma.

42 Diagrammet visar antalet exporterade CADENG-meddelanden under tiden 1993-1998Ql för de
110 mest kommunikationsintensiva dyadema i Gammas produktutvecklingsnätverk. För mer
information om och se aplJellL<11JlC!



Leverantör

Kons ult

-Partner

lJ""Inallue~iioch

De som mottog
många fler ..I...Il..Jl....,"-i-'U>V.Jl.lI.4..1....I.. ...4.VJlJl lI.4~.ll.VU~1VJl...4..~"""

CAD/EDI
Konsulterna Ir,","Tr"llt-lI'1""'l1Q.'1"'I"'Il"lrt-

ens var bland mest
Detta ha sin förklaring i

man inte direkt att en part
....,~'A-.Il.'ll...,,'...... ..Il..Jl.U u ......... "'...... $-.- produktionskostnad också har en

Kommunikationsintensiteten styrs i
"""'....,................,......_ integrationsbehov. Så standard-
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men anpassas

olika kunder hos olika !bland så är vi enda kunden, så att om
Men tar du av de stora leverantörerna

som blir över av har vi
in och dominera." 11,..J-::.~rtnal"-:~nC"ll~l"ld"1

"Gammas konstruktörer har direkt eller indirekt ändå ställt kravet, att om leverantören skall
måste de köra CATiA. Men då har i flera fal! leverantören i sin tur tagit

kontakt med de före detta traditionella konstruktionsfirmorna stan", för de kör CATIA
vet hur Garrlma vill ha det, . Det har inneburit, att dessa

konstruktionsfirmor har massa Istället för att Gamma betalt
mindre SUiTlma till leverantören har dessa vänt till konstruktionsfirmorna och betalt för

H\ n<l:"'H~II"'ln för IT i externa relationer

CATIA i Cad-världen
att det rationellt i

iA\!Ar;:::lnU)rArn~ inte CATIA så
och ibland sämre

det

och senatt vi kör ett visstac(;epterc~r ni deras IÖSjrJln~'Jar helt
ni anpassa er?

8: Ja eller så in
orolble!me~t men det blir inte

Vi har ju kvar arbetssätt att klara alla varianter. Vi klistrar papper papper.
Det är del av vårt arbete. Vi kör hela skalan från till helt manuellt. och

1'Y'1"uP>C'h::ll.r111bO' i uppkoppling mot Ganm1a enbart till 40-100.000 kronor i 'te1anska
. Därtill kom utbildningskostnader och onf~r~tlv~ nackdelar med att ha flera olika system

1-' - det till amerikanska som inte använde samma standard.
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B, IT-stöd i proldulktu1tve(:KlinqE~n

För en viss irrll"l·o,n,-r..1I"1I

" CAD är ju ett viktigt hjälpmedel för hela Sen har du då
olika interface för att komma vidare till modell- och Där har vi ett
t::'ö''1I''V',~D'''It där vi har blivit ledande, för att tala Gamma och underleverantörer, för vi hade
CATIA och underleverantören att han inte skulle upp det utan det var bättre
att in det av oss. Där har vi gjort interface och får in ett neutralformat
och konverterade om det till den standard som Gamma eller slutkunden kräver, och
skickar det vidare. Det en variant." (Attänsutlvec:klirlQs;ansvc~riQ

"Leverantören har fått ~!jälp att skicka modellerna över från Amerika via modem till
och sedan har vi läst in det och skickat ut det till Garrlnla. q;,.:""U"'I"'ltlf"'lrnt

har vi då kunnat en utav både NUFO, och sett,
att de de aerlenalla kraven, som Gamma ställer och kunnat ge en
fead-back och förenkla för

an~)varsararlselrnaså har Gamtlla också städat i rabatterna när
det och samverkan och hur det skall Och då har det en
marknad för oss, att ha en rabatt utsidan, att ha blommor så att och
kunna överföra dessa till Gamma." ett Korlsulttö1retacn

1T"!l"1Ylll"'H.rn1Y'~o"1l"ll om Gammas d"l1"'i"'1I0"l"«:'IC'irll"l"iI'" Pr,nft·nD.r:llrli=~CDe
en ...... Jl. ..' ..... _ ......... Jl.\I..<I-......



8000 .,.---------------------------,

7000 --1-------------------------------1

6000 --I-----------------------+----1

5000 --1-------------------------+---------1

4000 --I--------------------"----JlIi!llI=~---1

3000 --1---------------------/-------\

2000 --I--------------------f----+--/---{

l 000 +---------------~~"""'Il!If_----:-_r__-----{

o-Hilia--rli~l__r_lilh_flh_.... ..~~~~~____,____r___r----,-.__........._-r--.-~

~ & ~ & & & ~ & & & &
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

..... Konsult
telekom

-Partner
telekom

-,fr Leverantör
telekom

aktörer

J...I.A""/'-4.'lo..I'VA~""A..I.Ilt.,.Il.V..ll.A som
i att de

införandet. De var S11arare
("l~''Jlhd'''lln1i'·JCI än

'-JI_~''''''''''''''''.''_ 1IJ''"'''u'''"''..................... u vanligtvis
nya

".IT"·Ä""'L~"'" allt större
dvs svara en större värdemässig av

som system1everantörer istället för att

44 Se inledningskapitlet och metoddiskussionen.
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av system-
(HX) följal(tligen lägre

, .... '" ...J ....JL... 'L"-J en minslming 375
till av

1,p"{}'~1I""-:ln1"i"\-r,:::t>1I"" som Gan1ll1a 'U' ..Il. J1. _"c · .....

199745
. Detta indikerar att

son1

Värdemässigt bidrag fysiska var utgångspunkten
leverantörsundersökning, som företogs starten av HX 1995. utvärderades
CAE-förmåga46 hos Partners Leverantörer Gamma skulle samarbeta
Urvalet baserades på hur stor (inköpssumman), som

bidrog mest kommunikations-
externa att var en stor av som

kommunicerade men som inte var viktiga materialleverantörer (se
).

160 K()mml1njtk3lti(]~ns,in1teDlsi,ra versus \i;;!iin'nii1rll1r4IJln1rGJll leverantörer

Totalt antal
leverantörer 199747

Gammaurval av mest Mest
signifikanta kommunikations-
leverantörer baserat intensiva 1997

andel av
inköpssumma

Andel mest
kommunikations
intensiva 1997 som
också var nlest
signifikanta48

446 153 110 33/110=30%

45 Se 'Tabell 12. Antalet aktiva leverantörer i kommunikationsdatabasen' , på sidan 87

46 CAE - aided engineering - iImefattade i detta fall till dominerande del CAD-fönnåga
hos de olika leverantörerna. Utvärderingen kan kortfattat beskrivas som en undersökning av de
tilltänkta leverantörernas tekniska och organisatoriska IT-fönnåga sanlt deras förståelse för
fokalfåretagets processer och arbetssätt i IT-relaterad produktutveckling. Utvärderingen startade
hösten 1994 och avslutades våren 1996.

47 Enligt uppgifter i kommunikationsdatabasen

48 Algoritmen för denna beräkning är alltså: Det antal av de 110 mest kon1IDunikationsintensiva
parterna som finns representerade i Gammas lista över de mest signifikanta delat med 110.
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~vst€~m~Ql:rl.lDl)el"na som kommunicerade

team n1ed beredare, konstruktörer och
finns Gamma-konstruktörer i teamet också."

"Vi kör stenhårt med att leverantören kOITlmer hit i skeden och sitter med i teamen.
... Sen är ju tanken att leverantören sitter Gamma i och skall därefter
åka tillbaka till för att göra Praktiskt går det till så att leverantören
får ett visst till sitt A i 3D-modellen. Sedan
hur de sitt är mindre så de håller till

SDE~ciflika1tionlerrla är överenskomna så åker han hem till sitt
för i

49 Man kan här diskutera om år 1997 är adekvat då urvalet från Gammas sida
gjordes någon gång under 1995. att den är det, främst av två anledningar: (l) de mest
'"'11"..,....... 11+·.1)""1'11 ...... +,... aktörerna var i alla desamma 1997 som de var 1995 eftersom de valdes
får hela vilket varade till 1998 i sin första samt de mest
kommunikationsintensiva var nästan lika dominerande 1995 (64%) termer av
konlnlunikationsflöde sonl de var 1997 (71 %). Därf6r skulle en jämförelse får år 1995 av allt att
döma gett liknande resultat.



en

över ett antal områden Därför har vi haft en en övergripande
för hela den Det kan vara

GOA-områden område och då har man en som samlar
GOA,

enJl.'IIl.."'JLJl.I"Jl. • .., .... A.. nästan att
..., ... 'Lj'A ............ ~ över -a-nT'r.,1I""1l"Y'ilot--ar.,'"Il4IC'lirHn,ri.o'\!-

"Det är ju ett så vi skall se till att GO:orna är vakna, det vill de
geometriområdesansvariga, så att inte han inom en
Speciell arbetsgrupp Gamma)

Den

97



"Det är vi som gör själva konstruktionen, men det är konsulterna som ritar...vi är för
närvande två konsulter, men som mest var de 16.. fyra konstruktionsansvariga
[Gamma-anställda]" (Konstruktionsansvarig för del av HX på GalTIma)

"Man har ju konsulter till allting. Det är ju konsulter som sitter här och uppdrag. De här
konsultfirmorna är inblandade över allt i branschen, till höger och vänster och åt olika sidor
olika gånger" (Konstruktör på HX, Gamma)

"Jag gissar att det finns 700-800 konsulter av totalt 2 000 här Gamma]." (Konsult åt
Gamma)

"I normala fall så tar vi konsulter för att göra det här med "-"1L..'.I~-"LI

Om man ritar en kurva över så här så i första skedet så
lart)et~)böraanl upp och vi tar in konsulterna eftersom. Sedan ligger man på en rätt

så nivå tills man närma Då kurvan ner."
(Konstruktionsansvarig

vu.~~Jl'l>.""\" y .......... .a:"'-JLILlI.Jlf'Oo. .. kan
också

mest

stora
som ej



diskuterats i dessa.

förståelse för
mindre med externa

dessa.

diskuterade Leverantörer och
gruppen

JI..."'.ll.Jl.JUI. ....... ""'-..,Jl.JL""'''''' ......''' ............. mer
11""llt·I1Ir1i"Y'l4'Jitll""lln~I~"ln:~tp>1i"Y'l 1l1'... +Ä'1'I"riL:.l>l"'I i relationerna

50 Brister i generaliserbarhet till hela leverantörspopulationen minskar i betydelse eftersom
j ämförelse över tiden görs i ett och samma urvaL Slutsatsema kring förändringarna gäller strikt
endast för detta urval men bör med försiktighet kunna generaliseras till att gälla hela

51 Ett CADENG-meddelande kan innehålla ett eller flera CAD-meddelanden. Vanligtvis är
relationen ungefär 1:3. Måttet är likvärdigt med det som gällt den tidigare analysen av
kommunikationen med externa parter men motsvarar den alltså inte i förhållande l: 1.
Nlälttö:randnlt1gen företogs av praktiska skäl.



Tabell 17o Avsända "'-'L ............. ............

Antal CADENG (CAD)-meddelanden totalt:

Antal CADENG med konsulter som avsändare:

Andel meddelanden med konsulter som avsändare:

Avsändargruppens storlek i antal personer:

Andel konsulter i aVSan(lar~~rUl)pen:

alla

Ql/95 Ql/98

242 909

552

17% 61%

45 131

22% 51%

Ytterligare förståelse

ka·te~~orier'na externa

K Ö

Q1/98

K Ö

124 118

13 28

570 339

419 133

Antal meddelanden:

Antal meddelanden med konsulter som avsändare:

Andel meddelanden med konsulter som avsändare: 10% 24% 74% 39%



Leverantörer

+GOA

-----i-----+------t------+------I-----~

1998
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I:fO]ra~~ln.ln~~en av arbete mellan olika aktörer

att vi vill att leverantörerna, skall utveckla allt utanför. Vi
av hos leverantörerna tör att ta tillvara deras lrnrnnt::lot,QI"'~

extern kOITlmUnikation i PU

"Konstruktion utförs till större delen av leverantören. Sedan kanske
kommer med och så där men han sitter inte framför en Catia-skärm och ritar
utan det gör leverantören" (::;,'stE~mlJtvE3CK:lJn(~sa:nS'\farla
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Den nya över

"Leverantörerna sitter här och utvecklar med oss och har kontakt med vår dator och sin
hemdator. Och så åker de hem ibland och har kontakt med vår dator via telenätet. Då
handlar det om att ifrån att skicka som vi gjorde tidigare - det tar en vecka till
..... n~:tnlc:lln - till rrlinuter. Då använder vi oss av CAD/EDI'J (Ansvarig för partnerutveckling,

ritninqarna. De får ett en
konstruktion." (Konstruktör på

"De [leverantörerna] får ju en NUFO-modell av oss som är basen då, som är
designerns modell. Och de får de inte gå in och ändra på. Sen gör de
konstruktionen av allt på baksidan, allt hur man förbinder det och hur man löser
den biten." (Inköpare Gamma)

"Det är de
styiingmodell över

"Att vi har en är absolut en förutsättning. Det är så mycket
information som går hela tiden. Och vi ser ju att det skulle kunna förbättras ytterligare, att
de direkt mot vår dator. Nu är det så att två ställen, och de

mot sitt och vi mot vårt" på

Det gavs

Gamma JL.....~ .._JL ..JL "'JJLJL"-'.JLJL

externa

52 Under en kortare tid, innan CADENG-standarden infördes får överföring av CAD
kommunikation hade en stor konsultorganisation haft en in till Gamn1a. Denna
~'iTC"rtJ!-t+tJ! •."a.C" när den nya standarden infördes.
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och i
så han vill, eftersom han vet

i'lln,~OI""":ll1'" när man har en svs;tennle"en3nt<Jr

"De känner att de kan
Det har fått

och



"Den här gången väldigt mycket genom GOA:n. För GOA:n och den här leverantören
känner varandra väL Han har lagt om motorn i stort sett här och att
om de rnatorn så, då får vi med vår metall. Kan ni titta, när motorn ligger så?"

"Framförallt är det arbetssättet som har förändrats för oss.
utv'ecl<linQS4arb,eterL .....Det vi här är att vi tar Iltr~~nrlinru::-hlit~1'"

ut, vidare till leverantören." (~\'stE~mlJtvE3Ck:lin~~salns1varlq

"Våra konstruktörer som
ritare till Up~)dn3gs,ledare

deras

111ed här har ju förändrats från
mera. De skall ställa krav och värdera lösningar, det är

hålla med trial-and-error och tJI ""'YYvvl CÄ I"'i'!l'ninn~i'"
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"I början så ritade vi mer än vad vi gör
ritande! här, det görs av
enda som

Trots att 11"1f h", 1f1l"'il ,n,-("ln.1I"k,c:h+,o,1I-

de tr'ir,o,,""1I"'V'I,o,hA1 ""!I""Y'Il"1""n.ril.,o,C"1"11l"'lC'''iTI'Jl1l'"1l41rl'Jl +...,,-rro+i"n1l"'r'1l"'ilrll,o,

Leverantörerna ritar egentligen allt. Det enda
som och ger förslag. De är egentligen de

"Vi ger KU:na förutsättningar för vad de har för som de kan bygga in, vilket område.
Vi ger dem till exempel en så här ser det ut i det här området och du skall stoppa in
den här detaljen, så du har det här området i stort sett att bygga på....Sen får de ju
använda den volymen tillsammans med sina leverantärer." (GeometriolTlrådesansvarig på
Gamma)

det överlåter vi hela tiden. Vi sätter upp ramarna för vad en skall
klara, och sen får de utveckla den. Innan HX konstruerade vi mer.
Men det gör vi inte längre. Inte I. K är en annan sak. De ju
det stora ritnings- och här." (Systemutvecklingsansvarig GalTima)

så sätt inom k-teamet att det är vi som har hand om konstruktionen, det är vi
un(jerlaQE~t. Det inte leverantören.... Det finns de [andra än k-

som inte drar ett streck här. Man kan väl så här: att om du inte vet vad
så vet du inte vad du med." i k-teamet

,-S\'stE~m~3t är så intimt integrerat med resten av produkten. Så i
mer med andra team och i fallet T mer externt."

Det nya .Il.J1.Jl..ll..'J.Il.JLJI..Il.lf.A.ll,..Il.'U'll.ll.UU



i
var en stor

"Då brevduvorna här. Det fanns ju kommunikation då i Nu är det enorm
fokus det. Ta bara de två senaste under den tiden har det skett en enorm
utveckling. Förut fanns ju men vi kunde inte använda dem. finns nästan
ingenting utanför burkarna alternativt datorerna].

"Hur man stämmer av att deras är Ok? Ja, vi får ju deras Iln,"'4ol""I~1"Il tt,;}\U-mOdellerj

och vi diskuterar det ..Det är nog en mer informell diskussion, man
diskuterar fram hur det skall se ut utifrån det man har" på
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InteIn

Leverantörer

Interna
Funktions
specialister

CAD-EDI

190 av aktivitetsstrukturen i IOI"n3l1Ia~n(jle till kommunikations-
och aktörsstrukturen
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Hur
VU.II.'V.U•.II..II.'U'UJJl..1LII..Jl.Jl.j:::,'VJl.Jl. ............, .........,""'1_... av ne~C1arlst4:terlae

hög grad av
19).

530m en femte dimension läggs Timing av olika aktiviteter (parallellisering), erhålls en
fullständig av det som författarna benämner Problem
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Kommunikationsdimension

Riktning på
kommunikationen

Kommunikationsfrekvens

Timing

Rikedom i kommunikationen

Låg grad aV.lJ.JLI.',.IE,J.4;'&'l.J."-".I..IL

produktutveckling

Unilateral

Satsvis överföring

Sent släpp av kOlmplett
underlag

UO.kUInelllt, datomätverk

Kontinuerlig överföring
får

Tidigt släpp av prelImllnärt
underlag

Face-to-face
kommunikation)

_ ..... 1''"l-.........~, var ll ...........'u ll .... ,.... .... .ll.·.............'ll.ll.

"1 och med EDI kan vi nu direkt kommunicera CAD till CAD vilket reducerar ledtider i
utvecklingen från veckor och dagar till minuter och timmar." (Ansvarig för

"Ja, så kan de skicka med eller liknande, men det bästa är om man kan skicka
det telemässigt Då kan man snabbt titta och återkoIT'lma och
skicka tillbaka, när man fått det." på ...... """' .... "...... ,

54 Ökningen motsvarade till och med mer än 100
manuell CAD minskade.

av den totala ökningen vid ett tillfälle då

55 och i hela analyskapitlet, anges citat som till största del hämtats från förra kapitlet.
Anledningen till upprepningarna är att underlätta för läsaren att följ a logiken i analysen.
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" Leverantörerna sitter här rent eller via kabel så att de kan ta del av
kommunikationsflödet." för IT-stöd, Sv~:;telmarut:)Derna

)

"R K I~ på kommunikationen Bilateral
Unilateral

kommunikation
"q kommunikation

(f'" '\

'" -/

56 Kommuikationens ömsesidighet benämns i kommunikationsreciprocitet och är lika
med förhållandet mellan och impolierade meddelanden från och till Gamma.
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Den

var
........... .A.~.4..4.JLJL_"'.JL....,.4..... om

processen.
igång en

snabbt till andra så att de kan starta och jobba par,allellt

kan få tillbaka när de har tittat sina
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)

Kommunikationens

ko:mIJnu]nt~~at]lOnlen med externa
fallet uaJlIlUJla

samma sätt som
bel~e<1nlrlgsnl()te]t1a)utall så

"Så fort Design har något, så skickar vi iväg det (CAD-filerna). Det kan ske varje dag."
(Planeringsansvarig för en projektgrupp Gamma)

I att man övergick från till

Förändringstendens
)

Kommunikationsfrekvens

Satsvis i'\"II:Tt.:'l>-r1"i"'\1l'"11"'In" 1<lI--------------~ kommunikation
(del för

fallet llJraJilillJla

oell extern

I Gammas var av som en
påverkade kommunikatio11sfrekvensen positivt. Närhet mellan
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"Närheten ger snabba svar. Där märker man ju skillnad helt klart. Man tar ju kontakter
mycket snabbare och enklare." (Systemutvecklingsansvarig på Gamma)

"CAD/EDI har gjort att man kan distans, man mycket jobb, men man gör det
inte här. Det är både konsultfirmor, utvecklingsleverantörer, hela skalan för samarbete är
med." (IT-ansvarig på Gammas produktutvecklingsavdelning)

Närhet i tidigare .... ....,A .JA....... AJL...... ,....

för att IT""~"V"I~~\l1l1~·1 IT""+"\I.t"'II.~ l"dM-oL:lil I.Tv. Ta.~ l'"'lL:1~

ett 1n"Il1l''t'''\lC1lrn1t" ~""""'.J1-lJ1._""AI"""''''''''

ej. I
kommunikation

Införande av
interorganisatoriska

infonnationssystem

Ökad kommunikation i det
externa prc)duktutveckllng:s-

nätverket

Ny organisationsform - de
Speciella arbetsgrupperna

l1'ÖjrbJlihln(let mellan intern och extern k.o:mInunjj{at:1011slreJl{v(~nsoch
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57 Utifrån författarnas breda definition kan 'språk' antas on1fatta människans alla olika sätt att
överföra känslor och tankar.
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Dimensioner av

kommunikationsrikedom

Feedback

Multipla överforingsspråk

Variabla överforingsspråk

Personifiering

(individanpassning)

Kommentar

Direkt feedback möjliggör att frågor kan ställas och korrigeringar utföras

(se även Dennis & Kinney 1998)

En palett av överforingsspråk ('cues') kan ingå i ett meddelande. Till

exempel kan fysisk närvaro, röst, laoppsspråk, ord, siffror och grafiska

symboler inkorporeras i ett meddelande.

Vissa typer av språk kan överföra ett större omfång av information;

naturligt språk kan överföra många olika typer av budskap medan siffror

kan överföra färre budskap men har i gengäld större precision. (se Daft &

Wigington 1979)

Ett budskap överförs i större grad om personliga känslor tillåts ingå i

meddelandet. vissa typer av kanaler kan budskap utformas efter

mottagarens referensram, behov och nuvarande situation.

svårt att översätta direkt till svenska. Därfdr behålls det
denna ett land som representerar en

medan USA är ett land med en kultur mednationell kultur med hög
kontext.

59 Clark & (1991) hanterade feedback och kommunikationsrikedom som en separata
dimensioner i sin ko:mr:l.lwuk:atlon:sm,odle1l5 medan Daft & inkluderade feedback.
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'-lI-,", ..a..a..JUI.,.a..JL"".JL~L_!l'-ll-"" överföril1gsspråk .a..J...JUI..Jl""IIJC"",L

J.J.J.\"'U-'-lI-'-'.LU,J.J.u-,-,. Geometri är ett
& Wigington l

mindre möjlig11et
men smalt, språk jämfört

ett gemensamt gräns-
.Jl""\"''-lI-U'~''''.Jl'l>.............JLJL.&.Jl. ..........."'JL ...... , ..... ,...."'''' ... en

till

Dimension av

kommunikationsrikedom

Multipla överföringsspråk

Variabla överföringsspråk

Personifiering

ovan.
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Funktionsrelaterad kommunikation CAD/EDI-baserad

geometriöverföring

H~ L~

Hög Låg

Hög Låg

gav
sig och

var som språk
A1I"'n-Oll"lll,C'I'lli"llA1l"lt::.h1l"'1l"ld'1l skulle



"De tunktionsansvariga får aldrig ha en egen diskussion med externa parter.
Då skulle vi hoppa över ett steg son1 vi tycker är ett av de allra viktigaste, nämligen
geometri, så att man får ihop bitarna. Där håller man kontrollen hela tiden." (Teamledare
på Gamma)

"lntor/11ationen flödar ju lättare fram och tillbaka tack vare de här vi har.
Tidigare fick vi ritningarna och det går ju inte att jämföra med det här. Det måste ju
ha medfört vinster men det är svårt att mäta" (Konstruktör på _ ........ " ,""-1

att

Förändringstendens
~--------

Dokument
Datomätverk

Bandbredd

fallet Gamma

Face-ta-Face
(hög bandbredd)

med externa
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fokus på

av

Tabell 22Q Komnlun.ikatio]nSnl0d.ell(~n

Kommunikationsdimension

Riktning på kommunikationen

K.ommunikationsfrekvens

Timing

Kommunikationsrikedom

Låg grad av integration i

produktutveckling

Unilateral

Satsvis överföring

Sent släpp av komplett underlag

Hög grad av integration i

produktutveckling

men



Dominerande aktörer i - teknikkonsulterna
stärker sin roll

25a Aktörsstrukturen införandet av ny lntorlna'tlOJOstekJnO!02:I

i\ktörssbnlkturen Gammas
som

stämmer väl
av et al

av japanska
Där
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Leverantörs-

f'JI1"t:hdnJ"A1I'"·t'Y'll Partners är
särskilt stort ansvar

specifik
av

Gammas krav ökat engagemang Partners och Leverantörer i
utvecklingsarbetet samt att dessa skulle .... ~''''''T'iI''+·1n telekommunikationstelmik att
snabbt JL .... 'V' .... Jl.JLJLJL.L ......JLJl..L ................... _"II'""""h .. lr'lh .. 1hrTCAn,!.>··llI·'i"'\ r.-c,r1ln1-n produktutvecklings-
kommunikation sällan mellan

26G Aktörsstrukturen efter av

är
Det
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loJ ..."'" ............~"_...... är Ir_lI...._ i 11""'" r ... .a.1l"ll

Denna Ir"""1l'.,.~i·R1l"ll.nr JL.'V' "' ....

SOll1 Gamma nu Ih...oIHnrr:ll.,.o""'o

"Ansvaret går ju över Leverantören, och sedan blir det ju dennes ansvar att se till att
man kan leverera rätt produkt. Då anlitar de (konsultbolagets namn) med flera andra
konsultbolag för att lösa det problem som då blivit deras istället för som tidigare Gammas."
(Chef på ett konsultföretag)

som
som

övriga externa

var
företag belägna
med l lhrt:J>r' (r 111"ln llr C'rt:l> C'l il1"'C't:l>r

dessa
'lokala ""01l"'l~""oC'IA"ln1~.-:l!"ln·I-A.,..J

nya ansvaret u· ' ,.._

i samma ,.."ol~.,..r"lIol.T1"

"Vi kan i samma projekt sitta som underleverantör till en Partner eller Leverantör, samtidigt
som vi sitter som utvecklingsresurs inne på Garnma, ibland på en mötande IT
ansvarig på ett konsultföretag)

få
snabbare. För

översättare Gammas

"Man kan se hur vår marknad har ändrats från att ha varit Gamma-inriktade till att vara
Leverantörsinriktad och sedan vidare tilf slutkund [Gamma]." ett Konsultföretag)

..., .... ji."l'lA<... 1l. ........ ~"'....,................"- och 'Den nya
ClITIJI~41l,rIIACI för drevs av ett

anpassningsbehov. behövde de aktörerna (Leverantörer-
att bygga upp de grul1dläggande l

60 Jämför föregående kapitel.
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dels behövde

"-'.Jl.UL..Jl.V.Il..Il"-'.Jl..Jl.Ul UII,c)U,U""'.K.'U..lJlJ..A.J;; l
Or}2!;anl.satorl:ska formella och l1"t411t'd",,~lal

hjälp av det nya lnt~omlatlon~;SY1steInet

utan hjälp av

orgam:latlons view the world and so do their members. This creates an
1J.L'U'V ........JLJlJl whenever communications must take across an or,g;anlzatLonal

1977:139)

" ...cooperative IORs among
ties tend to far more

& Vande Ven

who have had economic "1l"Olc~1"l1"'"'I4lC'lI-'l1_C'I

and than among parties were
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att en översättning
anpassning av

Införande av
CAD/EDli
interorganisatoriska
relationer

Ny organisationsform
- Systemgruppema

Behov av tekniska
I---------Ili>t anpassningar/över-

sättning

Förstärlming av
geometri som bas för
kommunikationen - på
Gammavis

Behov av
organisatoriska
anpassningar/över
sättning

Krav på fysisk
placering på Gamma

Behov av intennediära
aktörer: Konsulter

som en 1t11l1il;nI~T"r'ln.'lnI av telffil.Sl{Och
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inte korrekt.
I det

Gamma: en
'-'11- ~"""''l skulle

för att
VU-'l"i.J.""'.Ul-l.·V \",I\"/.Il.'l>.Jl.ll.l.l...F"\,,,IJLJl.o I

så var
för U..J.~I.Il.'l>.l",ll.UU.J.'V.ll.J.o

l{ontrollera - lI.4~.A.II.,.A..A..A.P;"'V.J.~ var förslaget geometrisk '-'.., ...
Övriga tekniska ekonomiska var däremot
dagliga med blev

Geometri som
kodifieringsbas i
nätverket

o 1IJ'::l."vn·.nn-' central

aktivitet för att
integrera externa
bidrag

Geometriområdesansvariga
I------II!\\'>t (packningsexperter) centrala

gränsöverskridande aktörer
Gamma

Intensiv intern
och extern
kommunikation

2811 Framväxten av f!r~ln§löver~;krid~lntleaktörer

Det en ............ ,.............,............1-I.., ... _ ......' ........ '."L...., .......

Ikommunikationstillfålle kontrollerade
men

överförings-
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5.2.5 lYeomlet)riolmrad~esans'var'i2a och KOnSl.lHter:
aktörer

alltid var Gamma-anställda
.... ""-'"" ... .&. .... _ ........ '..............._ som resurs, antingen hos

var att verkade i egen regi

att språket, som
~1"-r111 iTt'1l1l"~::ll1l"11l""il .nrL:.l>1l"l ka11

tolkar struktur via språk
tolkningsscheman som styr

agerande i

De gränsöverskridallde funktionerna i dagliga arbetet utfördes av nätverkets
Ii_C~1"'lli1=\lf'>11J1I1C''ti1=\l1''" och på av geometriska data. Dessa

som integrationsverktyg externa bidrag i och
införandet av de nya interorganisatoriska informationssystemen och den därmed

kommunikationsintensiteten. Det var också på geometri, sonl
'skapade' gränsöverskridande strukturens - genom fokus på ~1l>.''''J'''.A.lI.''''''''''Jl.A.

som integreringsspråk mellan organisationer gränsöverskridande
t'"'I~ .. l.rt-.... "",.ch"Y'll .nr,0>~1<.,."t::!>·h"11t"\ot)lC".o1l"r:lriIoch

.................".... """'.., ........ av
utvecklade. De utgick från en processyn
uppstår och växer fram över tiden och allgav att _II-'I!J.JL.... ~.J.JL .......,............ .JL ... av dessa till
stor styrs av om hur och en gemensam
förståelsebas. Parternas organiserillgen

1979), som ... .JL.JL~ ....... """ ............ ..........

:SalmnlaIllla1ttnjln2: - aktörsstruktur

1"'ll1""{,\filll'1Irfln'h:;r.ol"lrl1-n.nrl':)"(TrfAh4l1-r\.nr blev en

Geometriområdesansvariga.

I,.Vll.'1I>...ll.ll.ll.J:\...ll."'-'-,J.ll.UII,,4.J1.\\.'Vll.ll.Jl" och geometriområdesansvariga var
Aktörsstrukturen att geometri hade
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att en

'Den nya produl(t-

var ett slutmål,
utan hjälp av dessa. I l1ya produkt

integreringsverktyg
,...,..., ....J ............"""'........ en Jl'l..V.Il.JlJ.J.JlJl'l."llJl..JlJlJl'l...U"'JlVJl.a. •.JJV"I,O

rrlnC]lpl(~llaSKilln;aQ~~rmellan den traditionella och den nya

Den traditionella

produktutvecklingslogiken

Integreringslogik Detaljerad kontroll

Integreringsspråk Funlctionsrelaterade laav

Användande av Individuellt arbetsredskap

informationstelmologi

Den nya

produktutvecklingslogiken

'Black Box'

CAD-geometrier

Kommunikation, bas för integrerad

problemlösning

Syftet den av n !r1-lI"1rTlI'f-a+C'C'1i--rollll Ir~h"1lAL:li>_ är att i

integreringslogiken - förändringen integrering av externa
....... ....., ...... "'... "" ...... till Box' - tog sig på '-"I\.4oJL.... JUI..JL.A.llAo.
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'-"~~UlJUl..II..ll~ utfördes fyra generiska del-
...... ..., 1LA L J-.'l .L""-~ ~L och Ritnings-

Kravställning
(Funktionell)

~",---- ........ ,,\

\
\

I Konstru~ion ~,~~~:_)
IPackning I t
1....- ----' ",.:'i!- ...........

~ ", '\
I \

I \
I \

I Leverantör :
\ I
\ I
'\ I" ,
",--_...~"

I~;''''-----''''''
I '\

I \

I Partners "
l I
\ I
\ I
\ I

" ........ _----,;',;'

nya på

Ak.tivitetsstrukturen i den nya pr4[Ul1.lkt:ut~veC~kUln2:slo12iJ{en

En teori för att organisation

no Ir1l-·"'?"L::ll.1l" i ett CU"ll"1'Y'1141l"1"'~&::l>'tA

och samma
Detta

aktiviteter "'1I4l"',+Ä·...riIiC.I41l,("iACO
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Jm!Ol4Uelnlne av lJeJr'n~rllJ:.ra aJ'/(tlll)lte~ter

Konstruktionsarbetet lades
externa En C'",{TC.:'It't:l>1n"11111t'",{Tt::hroL>-I11"1"iInl'C't'lnC:"",{TfJl1t"1nl'

"Utveckling [Konstruktion] I det överlåter vi hela tiden [till
externa parter]. Vi sätter upp ramarna för vad en komponent skall
klara och sen får de utveckla den. Innan HX konstruerade vi mycket
mer [själva]".

olika konstruktionsaktiviteter, som styrde
Tidigare hade, som nämnts, konstruktion

likartat olika
.l..A.JUl.Jl.VV'.A>..A..A.ll.. en effektivisering kOl1struktionsarbetet.

tur 1I"'tf"lChri1-,n-r1l-

Omfördelningen av aktiviteter kan
förstås som att var förhållal1det - Vn.,.,..,nlt:l>"1"inA1"'~1i-t'l.,-nt'o.1I-t:l>n

Tillverkning och inte likheten mellan
placeringen av al<tiviteter i
utförts av Detta
konstruktionsuppdrag,
Likriktningen av arbetssättet i rilt:l>1-1Jl11irn·nc1'''MI1Irt1/''\"1'''\lC'IJlV1-1'\1Tll1-A1t-A1t"1t4lt'l

att rft:l>1l-", 111Ir.f"'l11r"llC:"·1Ml"11Ir1l-llnn

111l-Ct:l>A"t''1II'1A hos re~;ultat~en.

att gränssnitten dem

kommunikation bidrog det också gränssnittet mellan
gemensan1ID.a

av översättning
nya

utföra
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åskådliggörsnya....,Jl.'lo~""Jl..a.Jl..JI..A....J=ol".JI.Jl. av
30):

//------ '\,
~;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~ Gamma)

' ................_--_.......",,'

//-------i ~onstruktion '\
\\ Partner )

" ,,'
' ................. _-----,,"-'

Underentreprenad av
konstruktionsarbete

//--------""\

: tjLeverantör )

j Konstruktion ~',," ---/../
~ - -- - - ----- - ---- -- - -- -_:

Jnr!prp'nfrpnr'pnf,1r! av

konstruktionsarbete

//-------"'\
i,\ Konsult \

,,"' --~....~ I(,onstJruktion I

Aktivitetsstrukturen den nya pr~[)dnJ.Rt:ut~veclUtn2:Slo2t~~en

:Samrnalnl~lttllin2- aktivitetsstruktur

............ '......... "'JL""" funktioners krav
genom

131



132



Tabell
elementen

slutsatserna och sambanden mellan struktur-

Kommunikationsstruktur Aktörsstruktur Aktivitetsstruktur

2br - - --,

: l :
~ J

I
I
l
I
I

~

2a

Kommunikationen
baserades geometri som
gemensamt språk får de
olika i
nätverket.

kommunikations
intensitet via CAD/EDI
fokuserade geometri som
gränsöverskridande
integreringsspråk.
Undanträngningseffekter
övriga språk medforde att
kommunikationsrikedomen
minskade.

Ansvaret for
anSVarlf!a blev konstruktionsaktiviteten

\

gränsöverskridande lades utanfor Gamma, \
aktörer på Gan1lla hos Leverantörer/ /

I 4 '~.... Partners.-----__ 1'//: a: .......... " ...-- --.......... ~
Teknikk~~~ultema ble~";/ "'\ :-3--;
signifikanta aktörer i :' Behov aven ny aktivitet \ ~ -- - J

\ tillkom - 'Översättning! /
utvecklingsnätverket )',{\npassning' //

:- - - - - --(-----' .............._-------- --",
I l

~------~
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Media Richness: mediets rikedom i 1t'olIt"'!holemnnAfilIAQ

,""L:h"1l"'1.~nln tesen inom Media ft..P1I1""1n1l4,0C1':"I ... 1i""t:l>,,-r·I"Il4l

"'l",I'V'..L.I...L'"f!.4,IIJ'.I.''..L~''''' , ......._!1'J' ............... 2,

UPP2:lItE~ns oklarhet



i
1rt)l,.°t)lIrt-i:i1F'1C(:b.·1"t)l1l" en sådan situation61 (se

Tabell 251> Karaktäristik av oklara situationer \I.Lv ...._'-"_.... .a·..._

Karatäristika

Problemet i sig är ifrågasatt

Informationen (mängd och tillförlitlig

het) är problematisk

Många, ej samstämmiga tollmingar

Skilda värderingar

FörklaringlKommentar

'Vad problemet är' har ej bestämts och skiftar över tiden.

Problemet är ofta sammanlänkat med andra problem.

Eftersom problemdefmitionen är oklar, är också

informationsinsarrl1ingen svår att göra; risken är stor, att det

blir alltför mycket information eller att viktiga uppgifter

saknas.

För den information som fInnS, skapar aktörerna skilda

tolkningar; fakta kan förstås på olika sätt.

Utan objektiva hållpunkter framträder alltmer värderingar

som grund för tolkningarna.

Målbilden är oklar eller mångfacetterad Antingen är målen vaga eller så är de väl defInierade men i

och ibland konfliktfylld. konflikt med varandra.

Låg grad av förståelse för orsak och

verkan

Ofta svårt att veta vad som påverkar vad; om aktörerna vet

vad de vill, vet det ej, hur de skall uppnå sina mål.

en

"Ambiguous situations are situations that calmot be coded precisely inta mutually exclusive
categories"(March

61 Endast en del av karatäristiken tas upp i denna diskussion
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Tabell Innebörden av htn.,nn:l"'tl'C~rlI1ii"'I~tn.n osäkerhet och oklarhet

Osäkerhet Oklarhet

He~n-et:)peIIS innebörd,
efter Daft & Lengels

tolkning.

Mått på hur ovetande en
organisation är om värdet
en variabel

Mått hur ovetande en
organisation är, onl en viss
variabel existerar
existera)

62 Se Weick (1979) for en

136

diskussion om 'enactment' i organisationssammanhang.



Tabell 27.

Produktutvecklingsaktivitet Problemlösningskaraktäristik

Funktionsdefinition/Arkitektur/Kravställning

Konstruktion

Oklar

Oklar

Osäker

Osäker

Detta i tOf1tsat:tnlJtlge~n

ett som består
samt
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1I".o.B~"'llt"\.~C~~ mellan externa aktörer.
överensstämmelse (fit) mellan dessa ~.1..1.J!_.1.V.JI.J.OJ!.VJ!.J!..VJL

............. .11-'''''''....... ....,...... I & generella
för att utvecklingen i

3 l) refererar
133). I ........ _""'...... "-'.A. .... relateras ,-&-.1.Jl..Jl.Jl.V.Jl.Jl.UI.1.'lV'JLJl.VJl...Il

aktivitetsdimension

över tiden.

Konununikations
rikedom

Hög

Låg

Utgångsläge

Osäkerhet Oklarhet

Aktiviteternas
karaktär

Gamma till kommunikationen och

63 I denna analys antas att Gamma i utgångsläget använde för stor rikedom i kommunikationen med
externa produktutvecklingsaktörer i förhållande till den problemlösning som utf6rdes.
Kommunikationssituationen var ej optimal i Media Richness-modellens perspektiv. Detta f6rklarar
placeringen av [Utgångsläge].





Den nya int-orlooations1teknOJlo2ins mÖ1l11i!b.eter
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En
om
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•Mindre kommunikationsrikedom av

oklarhetshantering - intermediära aktörer

·Behovav mellan olika
aktörers kräver intermediära
aktörer

·Förstärkta intermediära
aktörer- Teknikkonsulter

•Förstärkta interna
gränsöverskridare - De

----------------,----------------:
",,/'

---"/Aktörer

krävs

Kommunikation

kommunikationsintensitet via
interorganisatoriska
informationssystem

språk ,
----------------,-----------------

\'....
', ...........

......-

över organisationsgränser
mÖll1ggÖrS av snabbare

·Oklara aktiviteter integreras över

feedback

·lntegrenng mÖll1ggÖrS av

Aktiviteter

·Behov av ny aktivitet-

I
------------------------------, I

·Konstruktion hos externa: ,:
, I

parter : "I,,"
r
I,,
I,
I
I------------------------------

ger ökad

om2:ivnin2: och ett buffertbehov

32e vid int-nlt'"lIJanrlo nya lntorlna1UOlllssvstem



6

externa parter

lnl~'JrnVlallon.sS1iste~m€~ninfördes
som J!e(JmE~lrl

1
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Oklarhetsgräns

Effektivt område

Inneffektiva områden

330 Kommunikationsrikedom
nätverket

till

64 Begreppet kommunikationsrikedomsgräns anger hur långt ut i nätverket, det vill säga med vilka
aktörer, systemintegratören kan använda som överför rik infonnation.
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oklaraär att
problemlösningen i huvudsak går ut på att ta hand om ...,..., .........,.. ................""' ....

av på

senare
............. JL""' ................. att oklarhetsgränsen i

u"'........L ............ll ... " ,.., .... ~!." .................. ll och ........ ll...' .......ll ... lUl,.....

"-J.L"II,A.'I.JI,II.•.L"I,J.L.A. Jl. ... åskådliggörs grafiskt i

och nllrlllJlllro
htlli'lh:'lli1r"iiinlh:' vid användande av

~y:ste:illl]nteW,ltÖ]ren själv,
Detta

sig
AC1rlll.rCJ'1r"ht~f' utfördes av

Partner

I
Leverantör ~1---------1L\l> Konsult
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3. Oklarhetsgränsen anpassas för
att kompensera ineffektiviter

):' .....
/ \

( ~/'{
\/ ):'.....

('//3/"\

~~"
l. lnformationssyCen pressar tillbaka----------------------_
gränsen/är rik kommunikation 2. Ineffektivitet uppstår

rik

Figur 36 nya lnt,on1natlon.ss,rste~mt~n ~ ... """ ........ ....,__"""
rik
kodifierades och

som utfördes
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genom att ta in ......... "' ............ J....""'''''............".......
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"The technical grammar, or communication codes, defined by the B-2 systems can be seen
as a set of social conventions around which engineers coordinated their activities while
acting autonomously." (Argyres 1999:172)

"I draw the analogy between the definition system and agrammar because the
system's roles can be seen as constraints on the ways that the basic building blocks of
computer nlodeling could be combined to create a parts design. The analogy to grammar is
closer than to a language, because these basic building blocks - 'words', the units of
meaning - were commonly used across the firms in to B-2. Thus the B-2
systenl standardized not 'words' but the roles according to which the 'words' could be
manlPulateå and combined." (Argyres

språk.
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centralisering.

Frågan om ......""''''''''''''.................JII. ...... '''', ..........,''"''

relaterar
byggnaden av
aktörerna i

Gamma även
standardisering av Jl,..'_'.LJlJl.Jl.JL..LY-Jl..L..LJl,..,~"Jl~.JJl..L..:'fJJl'U'"V..ll.,..'_'..II..I.VIl.

minskade inte kostnaderna
UA."''''.A..ILJl'''.lI,4,-&-'l",IA..IUlfl.4. i resultat mellan C''t1Il.rli1(3.·1I''''1'''Il'1l

_. ..... J'-Jl. .........., ......... 'l.,I,I.U aktörsstrukturen genom ............... '''........ JL ......... " .... '•••'-',J,.... .A.-"-'''_.'..,,,

av aktörer, alltså även om
l'"Iil'"n1i"'llrllr'~riL:Jl,1l'"men som ändå

som projektet fortgår. I
som från

konstatera:

....:O""'.'V'Jl '-'1>-...........,"'-"- .........."""' ....., ....... -'"...... BJl .... M .........""" ............. ., eftersom Ir.n..(:"il'"1i"'ll ,r'} riI,cl>1i"'ll

resultat i

att informati011Ssystemet
_ ' ""' __.."'" koordineringen.
att infonnationssystemet 1""AP","lC't.:l>1l"'t:llrliA

av en u"v.i. ... Jl.Jl.J.JlIl,V.~Jl\l.o!~,,'-'..IlU.JI.'"',i...Il bestod. Jag
för grammatik, ........... 'VJlU'VJlJl. .... Jl'\..'_'Jl..LJl.Jl...Il..JlY-Jl.LJl..L'\..("i.f.,.I.'-PJlJlIl;,.l'JlJl

gemensamma
informationssystemet
informationssystemet
samman.

Ir.n..c'1'"1nIf'~rilo·1I"'1""'Iln för kontroll eftersom
som aktörenia i

Informationssystemet Jl...II..JI..Il... .llU....,..fl.4.'-'II- .....
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systemintegratör.

av informations-

ett
organisatoriska Jl.'l!..'U'JI.Jl.Jl.Jl.JlJl."-l\.Jl.Jl.Jl..Il.'l!..ll.l\.I..Il.'IJJl..Il.II./.Il..Il. var i
perioden.

och koncentrationsgraden
närmaste oförändrad
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" .. .interfiml networks are resources that managers and over time in
order to meet their objectives. we propose that the structure of interfirm
relationship networks change in potentially predictable ways over time and in response to
specific industry events ...as take to their individual
positions in the network."

Det nya lnt~omlatlon~;sy~,telnet



"\l",f.l.,,.J....L.l.J:\U..'l>..""Ul.l.l...J\A.J.""V.J.JLJl~ förväntas

av

nvanlan:ln~~en av lnt:er~()r~~a[IIS=?ltolrlS:J{aJlnt:or:m~Ltt(~nSsv~~te:msom
kommunikationsmedium i lf1llli",I11!:I.f'I·nlrf"nllr"\uO,/f'6lrlhJnn

"The case study clearly indicates, that despite the capabilities to interactive work in
distributed NPD [New Product Development] projects, the main functions of

networked IT seem to be one of information dissemination and sharing" & Nihtilä
1997:86)

samma ,...., .J.I. "' .

som ............. "'.J.I."'.............
möten veckors

organisation information mellan
löstes gränsproblematiken (geometriska
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"IVIIOrc~O\Ter_ the case study suggests that the electronic media can be used to enhance both
the preparatory work before the and the information dissemination of the
decisions made in the milestones" & Nihtilä

av

"From a the distances between the host and renlote partners seemed
not to any role in fiIe transfer The differences between
activities were considered to stem from their in the & Nihtilä
1997:

Däremot

65 Milestone el. ~ 1\./1"1 I ~1"." N"fi"Ilo' är en avs,tännnlngE;punkt
bestämt att vissa d.o~cun1enlt'l 1"11rn1ncr~l1"

1l1"'t.Tf::"'1"'11r111..,nC"'l1l"1',~1"t:''t till vilken man gemensamt



'-" ...., ...... .IUl.......'I.4...... _ ............ '" så, att lL'\.VJl.lLllJl.lLY-.ll.lLlL.Il':..U"JlV.IlJl\.,l.,U. .Il"\l..UjL.LtI.4.L.Il.~"'Ji.tl.41\.a.VIJ

t=-.'b"vt=-..Il.<i.40..ll.. .LU..ll.'Io..I.o avlägsne !~",]'~-r~ln'tÄ1t'{;;lIn

" The host shares most of the yet along the progress of the the transfer of
engineering data becomes more and more interactive. The host maintains its goveming

the col1aborative partners become steadily more active." & Nihtilä 1997:81)
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Elektroniska fhlljj4:lt.1I"''ll1l'"Nrl~Q1I''' eller nlarknader

system.

så att

"Contrary to Malone's that flexible manufacturing trends such as increased use
of CAD would decrease asset specificity (Malone et al 1987), in this case it is integrating
further the whole chain for the purpose of design" (Holland 1995:128)

........."e. ,.., , att ett användande av
en .... 'V' "' ~ .lL»..JL ....... JUL,.., av

ett
genom att

t"'i-n1i'"lri-":ll>t"' den

bidra med ett
Informationssystemen ger möjlighet att fördela aktivitetsstrukturen
_ .............. 'V'.lL.lL .................._ sätt än tidigare, eftersom koordineri11gskostnaden &
Row En ny möjliggjord av



Den

externa
nya

informationssystem, i förhållandet
leveral1törer, vilka nu ansvar

med större grad av
gränserna, som en förstärkning

nya infonnationssystemen.

avEn il1tennediära
F,llA<JL..Il.llUllA< ... '-'..Il..ll ....,..1l,..llA< systemens

införande utformades. De intermediära aktörerna utgjorde ett uniformt gränssnitt,
telmiskt och arbetsorganisatoriskt, mellan Gamma och en väsentligt mycket mer
brokig omgivning. Omgivningen var grund av att Gamma
ställde på en anpassning till sitt informationssystem samtidigt som rådde

i Omgivningen av Gan1TI1a som
externa hade arbetssätt

i den nya produktutvecklingslogikel1. I
intermediära aktörerna ett interorganisatoriskt , som

Men eftersom också utförde en buffertfunktion

för att utföra
situation de
verksamheten att
medförde att _

en 1lJ"-"I-'bIJL""I-..Il'bl.ll..ll

Gamma valt att
sätt kan

(armslängds avstånd

I förhållande

66 Detta var en möjlighet som inte utnyttjades och det säkerställdes heller aldrig om Gamma var
medvetet om den.
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avväga
minsta

som gräns-

ökade
uP ..._ ............""'''''' dåligt

""' .... u .... .Il.'-'.Il..Il.V..ll. ..Il..Il." mellan
snabb

aktörer,

Framväxten av mellanrumsaktörer för att hantera teknisk och
pr~)bllemlöSnlIllf!med nya intorJna1tio][1ssyst:em

att nya
UfC.H,IIUII:,/l,LJfC. av

För att man
förändringar
gemensamma l1ämnare:
fokalaktören
hanteras i

De
länkande
(1995). I
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Mellanrumsaktörer som en ko~mlJnu]ml~~atjlonsk~an~ll

svsteI1Olinte2:rat:ör~~n och p rc)d1.1Jlku.tVE~CkJUn~~splar1tne]rs

tidigare omnä1TI11da
I'lIT'f·.n.Tc~ VdJl"h::lI>,nrnT1 behandlas i mer

& De

De översätta
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C"1IC"'r-nf'),'Y'Y\1!'''Ir'/f') ITn""'nIT1I"n""'(~i"1"""r'"\lrt!rQ~1l4l 111"'11l4lail"'lln.,... att 'l.<l- 'loo' U •.1'l.<l- "..., JUL"'-'b

systemintegratören,
osäkerhet.

de nya

mellan

var
införande av det nya lnt·orrlat]lon.SS~(st(~nlet

Som Tll.r"ll11.n-n1",a



~~lntpM"\P1"'l;:,n.n'.:ll networks function as a mechanism for coordination of mutual adjustn1ent
among companies and are by a standardization of ski11s (cooperative and
COII11TLUlllca.t1v1e) of the network node persons. In both the technological and org;amzatlonal
network system, it is the intennediate communication that thus 'bond' the
network units " (Noren et al 1995:1

ett

67 Sampler (1998) uvecklade specificitet i termer av tids- och kunskapsspecificitet, syftande
kunskap inom ett specifikt tekniskt område.



"The domain establishes a of its own, a that can exist even
without the guidance of dialogue and spoken conversation" (Borg, 1996: 60).

the lise of infonnation technology are able to create a world of their OWll.. .It is
of the individual which are influencing how the network appears and

s.

som kO:llllJnU]11k:atl0nSs)rst~~mlet " , .

lnl:0nma.tl0~nSSV~)te]m \"/'I.UU'..I..\"/J1.UUl,,,, en
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Denna av T""'1l"'01nl,rtl1l"'1~ntnrd1\"W"

ansetts vara T""'1!'·""'.... c::<':liV~':li.rll

en

relation till

som
av nya



J..U.1Jl,F,..:JU..A.J.JLa... Denna lInD;..1t"1t"rl,.nroltno

som
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68 Kodifiering och abstraktion är en förutsättning får att överfOring av infonnation överhvudtaget
skall komma till stånd mellan olika individer och organisationer. För en djupare diskussion om
san1banden mellan och se Boisot (1998)
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69 Se till exe:mpel Davidow & Malone fåren diskussion om virtuella



mellan d"lllr1'·~1I'""J>1I'"

l.

2.

samt

ret)re~;entanlter som är
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som som

~'Ö]rb.:t'lll~:lnClet mte~llan intensitet i kommllnikationen och
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över
framställts som ett

172

en effekt
Det är "Y'lln"l.... '"""I"III"\T1!-'lrT"IIt"l

av att se som ett
oss att processen



resonemang som ....,_...,.._................._
som skulle Rrrll1!'.."..,.~1 i:JiIY"Y"i:JiIrn

Ett par ....., , ...., 'U ,.,.,

En 11 ij",ni"'A,"i"""1I"Y'Il.ril.o. hI-rahrl.rilC"'nlll.ril1 C-:h /1" 1~-r"t'1\ I I C""1I'&4I 11")1 l .... TC"

som
t.ex.3

n"'Iah/ih(}·.o.lI"I,Td"Jl1l"'l1.rl~ är ett

sten i
i ~AC'1JTl 11'""'&41
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Inter-organisational ~v--v IJ"""JI.. UL."'J..VJ..J..

as
Bensaou
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areas areincreases
amongst ~.II."'.JL""'''''''''''JLJL'' 'U'JLF=I"""JL ....jLU_I...... 'U' ....... U

11111"'11l"\{T1rl1111t)1! transactions as
making less room for a r{h:Mr"\t)l1I"\"'Il11"'>
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is

flJV»I'lf1V'ilff:i"D as inter-
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1. Activity Structure

Design and JJ...J.L ....... vv ....L.L~

made internally
Infrequent integration

2. Actor Structure

Suppliers (Suppliers
& Partners)
Consultants
Functional specialists
(internal employees)

Internal & External
Design
External Drawing
Infrequent integration

++ Consultants
+ Suppliers &
Partners
+ GOA (geometry
responsibility)

External Design
External .JJ.J ....!,A, VY .u....fOo.

Frequent integration
Translation

++ Consultants
+/- Partners
+ Supplier
++GOA

3. Communication Structure

CAD/EDI

Non-intense internal
and external
communication

Highly intensified
external
communication
Non-intense internal
commumcation

Highly intensified
both internal and
external
communication

-----+-------i------ir-------i-------+------~

1993 1994 1995 1996 1997 1998
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new activities arose.
lise the new

as stand-alone actors in
development groups at ""-JIIl.4,.Jl.ll..lUl.Jl.lI.ll.4,. a new actor category was created:

~'V'J.Jl..Jl.Jl..'VII"Jl..1LU"'U, that is were responsible for
r'r=r""~.~~,,,nl iI1terfaces actors to '11("11"".0.11"'1-'11"11"141

borders agreed upon at never were changed.

The in two
CAD/EDI was ll"14l1-t"'f'ri!1I11I:'ari!

external



and

Actor Structure

GOA
for

Communication Structure

transferred from Gamma \
I

to and,'

Partners._-------- 1:!.~/
.....................

............... '----1
~ """,: 3 :

Consultants (bllgrne{~nlllg / The need for a new lo '\ - - -
, I

became slgmtJLCa:ll1t ~ - 'TranslationI :
actors in the \~daptation' - arose. /'

Use of CAD/EDI meant that development network ,/....................... __ __ .........".,./
other functional languages /' -- /K-----
were geometry, :1

1

- -4-b----: ... ,.,." :
thus the richness : k--'" ,/

I

of communication. /
/

~ --1- -: Communication based on
1 I

~ - - - .! geometry as a common
for the different

I actors in the network.
\V

------ Increased communication
2a intensity CAD/EDI

focused geometry as inter-

, ~

" ,,"
........_----- _............

---------------------------------
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outthis study

111"11hO'll'"_,f'lI'lI'"('1i""1l'11"'\l1liC""1l1t"'1nn"1ll lI1l"\\+,......~i"'IIn+·Ar.."Il4< ~v~tenl~ were also
organisations,

~ajL..L.B..Oa"'.JI.'V..L.B..E~.JI. ~.""1ni"'II"t"Vll1l·11l"'1111,"""'+·ln1l"'ll was based on

was

Ganuna case, a ~nll'Y'lt~B.o1l"li"'ll.o1l"'11t""1l""",T 1!1""I1t".o1M"\'41.::::II.1"i11I"1l1".o actor structure .o1l"'ll"'l,.o1l'"'.r",or1

effect of the direct relationships Ihp1"'nTPt::lIrII

systems .I.... Jl."....,F-..I..~"..JJl.

l



structuring.
f'A'1'Y'il1l1l'''I\111111 f'r..~f"1 r~1n richness """""\I°rt O·II"'C1

This section focuses on the three
emergence strengthening

as an ""' ... ""'.a.......""'JL ... '"

The
information system JL'OJ"''''''''''''''"''-'

actors.

introduction
Gamma study are u ..... IlJ-... _"' .....

De Sanctis

..... ..., JLJL·...,_ ...;IL'V' .................... 'IL ............L ...... U .. a process starting
1-1 <;,4.... lan$~Uaj~e (geometry) in a

systems or had

The last two gave the
communication systems
between "'I"1"Y\,""o.....t41l1l"141hT and ambiguity.

the
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common codification schen1e
was focusing on

.............................. '.............. actors.

op.r'll1Y'lr"'\lc.~~T was focused in cross-border '"".n.1l"Y'll1l4t"ll1l1'1"'~1lro~"1l-1lr"-rIl

were strengthened in as
1I'".a.i'",1t'1lr"-rIl~1"'Il1l'1"'ll between codification scheme actor structure

p,;,.."J.J.,.."J.cr.tJl. discussion of organisations. The
"""'-'.A. ..II.U.JI."'''VJl. ""'''''- to way in the

1979).
result is

structuring)
a new system Jl.'ll.IIl--'Jl.II.4'v'll.lU

system can change the 'U' ,. v 'U' ....

language it focuses (Borg

Richness

- within
ro.n.1I'''''''1n'''lIll-r1l1l ro"I1-1l_1:'ir with

and

which more ........, ..... U' ................

company boundaries _, -..

usually been analysed using a 't"r'JI't1C''JI,f''l1l-1''ll't1

.....................................' ...... .l.V.Jl..\l.4J1.'\,,,Jl.Jl.V et al (1987) hypothesised use of
rIIp.4"'rp.IlJlC'c.~rt! transaction costs to more

of research often focuses on resource
.............. ·'V' .... Jl. .., .......... ""JC_........ technology is is

a based on
v",-,.s.Jl..JU.Jl..B.IlA-Jl.Jl.B.V,",""'Jl.'U'Jl.Jl. when dealing with \l.4Jl.Jl.Jl.VJl.~,""Il-Jl.1J.,

the Gamma study is that the C;o}vnmunical'lon Kl(~nneSS

company has the ability to use

To cornplen1ent
organisations,
companies can
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is not case, some
change to re-establish this

rtall"ll~L:.liIt'"l how structure cal1

'loI.t1l..\li'lolJl. AJI.'I,,4.J1. actors - must comprise
the dimensions: f"'nll"\"'\n"'111t"b1f"',,:at"1r\1n

U".l.I~Jl.l.VV. The ..... ~ll,."..."'II"'\'.,."1I"1I1"',"11 .......'d..ll,r,,llt"ll

...,...., ................ ,'"-1 JL\"J'vu-o"",,o on a UIlJ"'·'bo'JI..JI. .... '" "",,lU'.I..I..!.1..I..I.,",a..l.Jl..JI.~"""".lVJ.J. "-I ...... ..... ""' ... ,.........

it is possible to perform day-to-day activities when two or more actors co-operate.
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aata~raIJ'or som ::InV::lnt1r_~ i stLJC1,'en

Eftersom forslmingsfrågan är abstrakt och har en explorativ ansats valde jag
att genomföra kvalitativa intervjuer. Det är svårt att klarlägga ett abstrakt fenolTIl1et
genom att el1bart aktörerena agerar70

• Information om organisationen
erhålls förvisso genom att studera människor agerar men förståelse för deras
handlingar förmedlas och konstrueras i en dialog mellan och forskaren
1997: 13). Således var kvalitativa intervjuer en viktig källa, såväl för realtidsdata som
för retrospektiv information och gav möjlighet reflektion tillsammans
respondentel1 intervjun.

Interna och externa dokument

intervjuerna också interna gav en
kompletterande bild av händelseförloppet och sådana dokument också
en infom1ation. Eftersom inte sällan föräl1dras över

1hl1lC1"A1'"1CI.;"-o:lI dokumenten en motvikt mot efterrationaliseringar
'1i"0t-rl"'r"-Cl1l"\0Ir1l-1'1\rl"ll vittnesmål. användande av dessa dokument har

som ställs i etablerad forskning vad gäller
"-'Ll..'lo",.ll.JL.l.IIJ~JL m.a.p. textens tendentiösa inslag. Det vore ""JLJL..!L'l='JLJl.'..... JL

har utfört forskning enligt en godtagbar historisk
exempel 1966:89-). Det inte huvudsyfte, att
dokument som en central datakälla utan snarare som den övriga IP>n-"iI'1"'\lIr1114l

Externa såsom tidningsartiklar, externa
att komplettera om externa JLJL\I,,4,Jl..lL~""Jl.UI'l='.lL 'l

.lL............... JI.. ... lL_ dokument och i "1I"\1I-"3I>.,.,..,.r1l1l10'1i"

böcker, etcetera, "1I1I4I'1\;r.r:ll1l4lA'"'!Cl

som i företagets

~'Ö]reta2:slnter·na databaser

En ytterligare är jag kallar
hög förädlingsgrad, som finns lagrad i databaser.
sådan information är mellan utvecklingsavdelningen och externa

möten om införande av samarbete i

70 I vissa antropologiskt inriktade organisationsstudier är observation ett viktigt element i metoden,
men där innebär 'observation' ett mycket omfattande engagemang från forskaren, i vilket samtalet
(intervjun) är en viktig ingrediens, se t. ex. Silverman (1993:32) och Strannegård (1999:56-57)
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samt e-mail-kommunikation avseende en omorganisation av
centraliT-kompetens. Det är alltså frågan om både kvalitativ och data.

Det som, sidan av utgör Ul1dersökI1ingens datakälla, är
dat:ab:ase:n för CAD-kommunikation på Gamma. I ivägsända
och mottagna n1ellan företaget och dess externa samarbets-
partners. Här framgick också vilken specifik av informationssysten1 som
utnyttjades ett visst meddelande. datakälla är viktig i och

~..l.U..l.'!J>..Il.lI-''''Ib'..l.l!.4-U den mer i senare i appendix.

llI-lil~1f'n1l"'ill;:~l.ro data och lI!I'".o.crllll1l1l'''l\IA111~~rtIln1il·n

Historiska data insamlades och beskriver processen och i förändringar
som skett innan 1995. Historiska data respektive realtidsdata exemplifieras för
datakällor i nedanstående 28).

Tabell 28. datakällor och exemp,eJ.

Data1<älla Kvalitativa
intervjuer

Interna Data ware- Externa
dokument dokument housing dokument

Strategi- Publika Användningen Tidnings-
dokument, intem- av JT for extern artiklar,
beskrivning tidningar, kommunikation böcker,
ar av IT- årsredo- 1993-98 analyser
nätverk visningar

Exempel på
historisk data

Exempel
realtids-data

Retrospektiva
intervjuer om
strat!org/IT
och hur de
utvecklades
1993-98 eller
tidigare

Tolkningar av
utvecklingen i
realtid 1995
98

Strategi
dokument,
beskrivning
ar av JT
nätverk
samt planer
för
forändring
av dessa

Publika
intern
tidningar,
årsredo
visningar

Successiv
uppdatering av
ovanstående

Tidnings
artiklar,
böcker,
analyser

I det följande stycket
datakällor: "_+'~""""'T·1""L:!>·.......... n

insamlingsprocessen, dels

'U-Jl.~.Jl.'l>..u."':'OJ..'I.J'Jl.Jl. om två huvudsakliga
CAD-kommunikation. Dels diskuteras

studiens "h"<:llii~':-'tij I

Antalet samt dessa

Inledningsvis intervjuades personer i företaget på en hög organisatorisk nivå, t.ex. de
stabsavdelningar som hanterade informationssystemsfrågor respektive strategifrågor.
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Det var
också här
implemel1terades
nivåer för erhålla en

Sammanlagt utfördes
vilken organisatorisk

av nedanstående figur

om företagets framtida inriktning och
Allteftersom strategiförändringen

på operativa

~L:lI>C'l'_L:lI>IT1"lI"lrTL:lI> kvartal och
(strategisk/operativ) 1l"'~C"nnl"llrip.'It"'lIf"Q.'rr\":l _ ... ...,' ..... "llA,'-&-....... framgår

37)71.

10

8

6

4

2

o
N et') ~ o N M ..q

(j N (of) ..q
o o o o o o o o o
(O (O CD i"- f'.. i'- f'.. cc cc cc cc
en O') O) O') O') O') O') O') O') O') O)

l'\.Ip./.,l1r":lnl1r&::lon i antalet intervjuer 97Q2 och berodde på att
reflekterade över vad detta llnn,Q.If"I\. ..]t'1"

.... +-u .. irh,.".. utifrån ett

informationsteknologi.
Syftet med

förstå vilken
ett fåtalIT i

produktutvecklingen
med

och IT synonymt 'IT i
externa parter. Detta var en övergång, och

Jl.""J ....... _v"""Ji._.....lI- ..... intervjuerna i början kom att som värdefull bakgrunds-
analysen.

De första 'strategiska'
schema med tre
Beroende på vem som 11'''d''Q.1t'"''iTll1l1,t)rit:lilC nn-:ll11"'11l1r11"Q.?,·:llf'tIl:"C

detta var att försöka
utveckling bolaget
intervjuer stod

"-J/.lI.JLJi.VII.4o'lt..ll.UI r~:s.C'ndn.nrlQ.n11"~1I"'1"''':l huvudsakligen att beskriva
vad det iImebar i form av

71 En överblick över antalet intervjuer, tidpunkt, respondentens initialer och vilken befattning de
olika respondenterna hade vid intervjutillfället, ges i Appendix.
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och samarbete
tänka sig tillbaka 5-10

av

modellen av samman
med, utvecklingen av interorganisatoriska samarbetet i produktutvecklings-
lI.4AV''O,;/''''''''. '-"A .......... .Jl.-.....'O,;/,...'..,A.Jl.A var hela att själv sin .lI..lI..Jl.U"'V'.l.JL_

endast för att följa upp särskilt intressanta men även att hålla
intervjun 'levande'. intervjun jag få respondenterna, att relatera sin

'O,;/'O,;/.lI.'Q,..... JL.a.Jl""'ull-'.a.'V"I""" ....~.. '" """ .... Jlu.a.~J1 . .Jl.'ill.ll-_ händelser i projekten, specifika
informationssystem, CtT'~;1I1-P0"1P.·I pr,,,pt1r

Som stöd för
utgående
och en
en struktur att undersöka frågan
Intervjun karaktäriserades av el1 låg
existerade fasta svarsaltemativ
lnt~~rv·1US:ltu(ltlc~n som var lika för

De ses som en agenda 11tall mer ett av
laing respondenter var endast
begränsad av frågelistan och kom i a11dra JLJLJL~"JLJl.JLJl.JL;;;"~,JL'l

beroende på respondentens önskemål. Detta "'""II-'IJJLJLJI. ....~Jl.Jl.I"J1._.>..lI-'lWU

O'U"1l",H.n.1I'·o"li"'O det och intressanta i fallet, snarare än att O"li"'Ir"I,'1"'1llrll"il
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plats, namn

10 Affårsomfång - frågor som rör och ..........'lPII'......."-'L ...._-.........

- Vilka är produkterna som produceras?

- Till vilka marknader?

- Hur produkt/marknadsmix förändrats?

Vilka är konkurrenterna

- Vilka är kunderna?

- Förändring?

20 Distinkt kompetens - de strategiattribut som anses till komparativa fördelar
1I0"ll"\""il+Ä'II"i- med Hrn1"" 1r'11'r1",o1n1",o1t""'

_1I"'rt,rllh,lHlr'lf- l'V.lrl1l1t"1·11l"'lI'"Ili:ii?Vt::lilClI1l't-t1t"1kll1l" är för '-"_ _ 1iT6Jl1"rl10'~lnO'

deras roll förändrats?

3o Samarbetsstrategi

strategiska samarbeten

- Har innehållet i dessa samarbeten förändrats?

roll har leverantörerna i affårssystem? Hllr deras
förändrats?

40 TekonologiomIang - system som

-SVSI~lrn används i

._ ... • .. ,,_·' ..... Jr'lr~1 .,....,nihrr.=_lr förändrats?

attsätt ~rn.ir~n{1Q.

- I

- I
organisationer?

IT-

1990?

............"'....._Jl. .... .LIl .......... Il. .....Jl ..... Hur skedde detta
år l

arbetssätt

och
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7.

förändringar i företagets organisationsstruktur?

och förändrats?

rtl')l1l''''rYil~hrtl associerad 1n+,n1"'1l4l"'11')li-''IInn

- Har 1ll11len,alH~t

att n Ir+'" '" T" +,..,.+.,""""," P Hur har

informationsoutput generas från
förändrats?

detta

8.

.lL...., .... '..... ~_j~. Hur gjordes

organisationer

organisationer? Hur

som produceras

- Hur T'~I')li-~T'')lT'

tidigare?

- Används

_ Vem"'+V7'L:I>"'iJ"'On....
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2-

namn på "VJl. p;..,lI.4.A.Jl..A.U"""'''''U'Jl. .Jl.UJl.'l>..

utgå från ett annat

- Ansvarsområde/Organisationsplacering

l. gör du som ........."""·..............L ......

- Hur erhöll n-:l(l"'J\.P1""1rfP> uppdrag

när klart, hur stort?

2. Hur utförs uppdraget; hur och av vem definieras lösningar (leverantör?)

aktiviteter utförs?

typer)

_ ... _ ....IL ... ...., ... '! ..."....., .........,_...... '1 Gamma)

C' 11l"·~",,,"ril.....T1:"~::l!l"" framställs (ntnllllga:rlN

-Vem

3. Hur involveras IO"{7'O"1"'t"lI1l"\i-;"""1"'O'1I""14lt"ll

IT-stöd

4. typer av PV

- Exter

- Andra av

skiljer sig ett konstruktions-
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_ Hur man o~...,o I I "::lI"\\" ""·_1!"'III~"Il'l"ntnro...

lösningen -.""".JL.......... """'L_lJ.

Hur BO",(T,0il'1"'fJl1:"'lf"Ä1i"'01M'lltJl ir""'_1l"~lnC"

~L:ll.t"'I_L:ll.lr+ll,\{To.Leverantörer

- Hur CAD/NUFO-bas tJln"'(:rd)a'r'A/lIc

- Exter (Tele)
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att interorganisatorisk

Aktörer involverade i det
interorganisatoriska
produktutvecklingsarbetet

Grad av aktivitet i det

,

,..-----i::D>f interorganisatoriska
produktutvecklingsarbetet

Kommunikation i de
interorganisatoriska
produktutvecklings
relationerna

I
Kommunikation av CAD
dokument nlellan parterna

I
CAD/EDI-Volym
CAD/EDI-Diversifiering

I
Andel av CAD-dokument
Andel av Aktörer

3~t av CAD-koDlmunikation som
strukturdimensioner

Denna
i termer av Ir"·.....,... .............. ''''''."IJ....... 1h,,,_

'1t".f"'-1I"n'1"llrl1i1'"'l'1"Il.nr.o?"l stämmer i vissa av:see:no.en
från varandra, Avvikelser diskuterar
organisatoriska LJ "JL'"""........ " .....Il-..... 'V.... JL 1"A1l"f'lnrll1l"t:t c
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Dimension

Volym

Mätetal för EDI samt tOljlillln2~lr

Mätparameter

% aven organisations dokument som Intensiteten av EDI-aktiviteter i den
befordras via EDI undersökta organisationen

Diversifiering % aven organisations affårspartners
som är länkade via EDI

Bredd Antal dokumenttyper som befordras
med EDI; antal funktioner som
använder EDI

% av EDI-länkama inom
djuphetsgrad72

En organisations öppenhet till EDI
relationer med sina partners

Omfattningen av EDI-integration och
utbyte inom organisationen

De externa elektroniska relationernas
natur; organisationsgränserna
öppenhet

I lC'11nllrna,-rII används Masettis

Dären10t
meddelande som i"\"(Tab1l"1"........1I"'C"

relation kan mätas

Hur
studien C"'1I n,.t:l>rtlt::lIC" '1I"t",1".t:l>-rIIC"-It"t::lI1t.t:l>n

operationalisering
.A.1ll...IlJl ........_~,__ 1983), dels av .LVU'JlUJl"-'L.JlJl... Jl,...,

mätetal och följa11de sätt:

'1I-rllr~.t:l>IIl::111-rll dokument som k.t:l>;r"'1I".rl1l"rbC'l

i
~ som ~_nmC'l.t:l>1I"r,C'l

volymen
JJ..1l>..'U'Jl.ll..LIl.Jl.Jl.y.Jl.Jl.JlJl.·!t..ll.4.\l.-Jl~Jl.Jl. i en interorganisatorisk

1976). Riktning

72 Djuphetsgrad refererar till nlvaema på EDI-samarbete mellan två olika organisationer:
filöverföring, applikation-till-applikation, och arbetsn1iljöer

195



dokument.

av
och

EDI-djup
Ä"'T~~'1"'TA",,1I""11nnC'Clii1rt-~+ gjort att

detta åstadkommes Clt1lll~riI~1"'4')lCl

(Fulk
som här

görs 1998, men

73 Wasti och Likers (1997) motiv till att använda kommunikationsfrekvens som ett mått på graden
av samarbete i produktutveckling, ligger i en koppling till transaktionskostnadsekonomi: i
marknadsliknande relationer är köparna intresserade enbart aven minimal mängd information, till
exempel om priser, produktspecifikationer, leveranstider, etcetera; när man rör sig från marknad till
hierarki blir mer intresserad av annan och mer detaljerad information. menar
författarna, att förekomsten och graden av kommunikation mellan olika delar av och
leverantörsfåretaget indikerar nivån av samarbete nlellan dessa parter. Denna utgångspunkt
bekräftas också i den delen av studien, där det konstaterades att en lägre konkurrensnivå i
leverantörsledet (det vill säga en eller ett mta1 leverantörer till en och därmed en högre
grad av tillit till en partner) parades med en högre grad av kommunikation mellan köpare och
leverantör.
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